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EDITORIAL
O papel das interações face a face em
contextos mediados pelas tecnologias:
indícios de uma tendência para a
educação durante e pós pandemia
Desde 2020, com a pandemia provocada pelo COVID-19, temos
visto uma série de modificações na sociedade e em suas formas
de interação. Com as imposições governamentais que orientam
para o isolamento social, as pessoas têm buscado, cada vez mais,
momentos de interação face a face, ainda que não presencial.
São exemplos dessa tendência as lives realizadas, tanto no plano
cultural quanto acadêmico, além de cursos online na modalidade
síncrona (muitas vezes com número recorde de inscritos), por meio
de plataformas de videoconferência.
Ao observarmos as modalidades de interação propiciadas pelas
tecnologias e estudadas há várias décadas, observamos uma
grande quantidade de pesquisas voltadas para as interações
assíncronas, que pareciam ser a melhor alternativa para o uso
das tecnologias, cada vez mais avançadas, no intuito de propiciar
interações e situações de ensino-aprendizagem significativas
que independessem de compartilhar o mesmo quadro espacial e
temporal (HORTON, 2012; KNOWLES, 2013). Nessa perspectiva,
as interações assíncronas foram consideradas durante muito
tempo como a modalidade preponderante do ensino com uso de
tecnologias (LEFFA, 2005), em um entendimento de que estas
permitiam interagir mais facilmente, sem ter que estar fisicamente
no mesmo espaço e ao mesmo tempo.
No entanto, a pandemia gerou um desejo (ou necessidade), de manter
as interações de forma semelhante como ocorriam em presencial,
por meio de interações síncronas, ou seja, no mesmo enquadre
temporal. É o que pudemos observar quando as plataformas de
videoconferência roubaram a cena, foram aprimoradas e seu
uso tornou-se essencial, tanto na área da educação como na
profissional e, inclusive, para uso pessoal. Esse fato não chega
a causar espanto em pesquisadores que, como nós, adotam uma
postura epistemológica interacionista social (BRONCKART, 1999),
para a qual as interações, mediadas pela linguagem, são a base
para a construção do mundo social e cultural e, sobretudo, para
as mediações formativas que caracterizam o campo da educação.
Se, por um lado, o quadro espacial conjunto não pode ser mantido,
manter um enquadre temporal compartilhado parece ser essencial
para garantir um tipo de interação face a face que se assemelha
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EDITORIAL
o mais possível às interações presenciais. Além disso, o quadro espacial, embora não
totalmente “compartilhado”, pode ser ao menos inferido, imaginado, compreendido quando
se utiliza o recurso do vídeo. Mas, o que isso nos indica de um ponto de vista interacionista
sociodiscursivo (Bronckart, 1999) que é o nosso? Em primeiro lugar, que a interação face a
face, com trocas verbais e não verbais em tempo real, com auxílio de vídeo, ainda que em
espaços diferenciados, parece ser uma importante característica do humano. Em segundo
lugar, isso mostra que ter acesso, ao mesmo tempo, à linguagem verbal e não-verbal, por meio
de vídeos, continua essencial para a compreensão do sentido na interação entre as pessoas.
Em outras palavras, a multimodalidade característica das interações face a face, ou seja, a
possibilidade de unir múltiplos canais semióticos para construir sentido, parece fundamental
nas interações humanas (LIMA, 2018). Exemplo dessa questão é o sentimento de frustração
experimentado por professores quando os alunos desligam a câmera, dificultando que ele
utilize os índices verbais e não verbais, concomitantes na interação, para ter indícios da
compreensão e reação dos alunos.
Nesse sentido, se, por décadas, as mediações educativas mediadas pelas tecnologias deram
bastante destaque ao assíncrono, com a experiência do ensino durante a pandemia temos
indícios de que, ao mesmo tempo que o auxílio das tecnologias para a educação deve
continuar (e aumentar!), por outro lado, a tendência parece caminhar para um maior recurso
às interações síncronas por meio de plataformas de videoconferências, simulando o que
se tem nas interações presenciais. Portanto, sem deixar de lado os recursos tecnológicos
assíncronos, temos indícios de que, se as tecnologias chegaram e se desenvolveram para
ficar, elas parecem valorizar cada vez mais o que parece ser intrinsicamente humano: a
interação face a face, em tempo real, mesmo que à distância.

ELIANE GOUVÊA LOUSADA
DLM-FFLCH-USP
Líder do Grupo ALTER-CNPq e ALTER-AGE-CNPq
Bolsista de Produtividade 2 CNPq
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CRIANÇA, INTERNET E FAMÍLIA: RELAÇÕES
CONSTRUÍDAS ATRAVÉS DO ENSINO REMOTO

RESUMO: As mudanças que a sociedade brasileira tem passado nas últimas décadas, e em especial durante a Pandemia ocorrida neste ano de 2020, influenciaram não só a educação como
um todo, mas também, o contexto da Educação Infantil, fazendo com que o ensino questionasse o seu papel enquanto sociedade do conhecimento. A Educação Básica encontra-se
atualmente em um cenário turbulento no que tange à educação, uma vez que os conteúdos
e aulas têm procurado alternativas para desenvolver as atividades de forma remota. Assim, o
contexto educacional está sofrendo inúmeras transformações. Assim, o presente artigo procura situar a contexto educacional no cenário atual pelo qual o mundo está passando em
tempos de pandemia, percorrendo a visão de infância, as relações entre escola e família, entre
a criança e a internet; e os desafios para além da sala de aula. A discussão sobre o tema foi
realizada a partir de revisão bibliográfica a respeito do assunto. Os resultados encontrados
demonstraram que houve em parte uma aproximação da família, em relação ao desenvolvimento de atividades junto a seus filhos, porém, é preciso destacar que muitas crianças ainda
se encontram distantes desse processo, talvez não pela família, mas sim pela falta de recursos
disponíveis.

Palavras-chave: Educação Infantil; Infância; Internet; Ensino a Distância.
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INTRODUÇÃO

A

criança quando se encontra no convívio com a família, estabelece e constrói
conhecimentos em um ambiente em que ao mesmo tempo interage, aprende e
incorpora os valores éticos e os significados afetivos. A Educação Infantil é um
momento extremamente importante no desenvolvimento das crianças, e para que ela aconteça
por completo, é necessário que a escola apresente uma interação com os pais e/ou responsáveis para compreender valores e significados e trazê-los para os trabalhos desenvolvidos, as
práticas pedagógicas e os espaços disponíveis adaptados para que a criança em sua fase inicial de escolarização possa ter contato com a modelagem de seu comportamento e confiança
(UNESCO, 2003).
A escola necessita propiciar momentos e meios para a construção do conhecimento a
fim de promover o desenvolvimento do educando de forma global, especialmente na Educação
Infantil, onde se tem a finalidade de desenvolver integralmente a criança. Para que isso ocorra a
família e a escola precisam entrar em comunhão a fim de conseguir atingir os mesmos objetivos,
buscando tornar a escola um ambiente agradável e saudável para a criança, pensando em sua
educação e aprendizagem, pois é sabido que a qualidade da Educação Infantil depende muito
da parceria estabelecida entre família e escola.
A relação saudável entre família e escola precisa estar presente em qualquer trabalho
educativo, pois essa ação conjunta, orienta, norteia e discute sobre diversos assuntos relacionados aos meios de ação, para que se possa proporcionar um bom desenvolvimento, desempenho social e escolar da criança (SOUZA, 2009).
De acordo com Araújo (2010), a família é responsável pelo desenvolvimento, pela aprendizagem e pela educação dos seus filhos em seus aspectos psicológico, físico, intelectual e
social. A família precisa desempenhar sua função, sendo importante o acompanhamento do
desenvolvimento escolar da criança. Isso porque a escola sozinha não é capaz de conseguir
atingir esse contento como um todo, necessitando da presença e acompanhamento dos pais na
educação da criança.
Infelizmente sabe-se que ainda há muito para ser mudado. Como problemática temos,
segundo Piletti (2004), nem sempre uma relação e/ou contribuição saudável, já que muitas experiências voltadas para o convívio em sociedade não são necessariamente incluídas no espaço
escolar, esquecendo-se que a criança faz parte de um processo histórico e sociocultural.
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Ainda, segundo o autor existem algumas hipóteses que contribuem para compreender
esse fenômeno como a aprendizagem que a criança apresenta possui estreita relação entre a
maneira como a família se relaciona com a temática e com a instituição escolar; algumas famílias
entendem que a responsabilidade pela educação dos seus filhos é exclusividade da escola, não
participando da sua vida escolar e social; aspectos afetivos na relação entre família e escola que
não facilitam a fase inicial de aclimatação da criança quando ingressa na mesma; e a falta de
atividades que envolvam a família para participar da vida escolar em dias diferenciados (PILETTI,
2004).
Por isso, o presente artigo utilizando-se de revisão bibliográfica da literatura, tem como
objetivo geral esclarecer o envolvimento da família no ensino de seus filhos; e como objetivo específico discutir as relações que a criança possui com a internet, em especial, no ano de 2020
devido ao isolamento social, e as aulas da Educação Básica terem sua continuidade por essa
ferramenta (PILETTI, 2004).
Os resultados encontrados, demonstram que houve em parte uma aproximação da família, em relação ao desenvolvimento de atividades junto a seus filhos, porém, muitas crianças
encontram-se ainda distantes desse processo, talvez não pela família, mas sim pela falta de
recursos existentes. Assim:
No geral, as famílias que porventura tiverem dificuldades em cumprir qualquer uma de suas funções para
com a criança deverá receber toda ajuda possível das instituições de educação infantil, da comunidade, do
poder público, das instituições de apoio para que melhorem os desempenhos junto às crianças (BRASIL,
1998, p. 84).
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INFÂNCIA, FAMÍLIA E INTERNET NA
VISÃO DA INFÂNCIA

A família é o primeiro núcleo a modelar a criança a partir das relações estabelecidas, das expectativas e desejos que ocorrem e
determinam o comportamento infantil. Os pais
desde antes do nascimento costumam estabelecer vínculos com a criança que permitem
a atenção e o cuidado em cada momento da
construção da sua identidade.

A escola passou a assumir o papel de
educar recentemente, bem como mudanças
significativas ocorreram ao longo do tempo em
relação à maneira como os pais lidam com os
filhos. Quando as primeiras instituições educacionais começaram a aparecer, os pais pasNesse processo de construção, a
saram a se preocupar mais com seus filhos
e tê-los sob sua vigilância em relação à sua criança precisa ser vista e reconhecida na sua
individualidade desenvolvendo autonomia e
educação.
independência, não só em casa, mas em ouDe acordo com Ariés (2006), no fim da tros ambientes como é o caso da escola (SÁNIdade Média as crianças começaram a ter es- CHEZ et al., 2003).
paço no contexto familiar. No século XVII a família passou a ter um papel diferenciado onde
Piletti (2004) discute que é fundamenas crianças começaram a se tornar elementos tal o envolvimento das famílias no sucesso esindispensáveis na vida dos pais e a partir disso colar da criança. Esse processo pode ocorrer
as famílias começaram a se preocupar com a através de serviços direcionados pela escola
educação de seus filhos.
para com a comunidade, ou envolvendo-a diretamente em uma parceria, além de propiciar
Ainda de acordo com o autor, a criança à sociedade informações para o atendimento
até então era vista como um adulto pequeno, das demandas escolares.
não havendo o efetivo entendimento de suas
reais necessidades. Nos dias atuais, ela pasDesta forma, existem propostas relesou a ter atenção especial tanto das famílias vantes para realizar a aproximação das famíquanto das instituições escolares compreen- lias, e para que as crianças também conheçam
dendo que inicialmente as instituições família os pais/responsáveis por seus colegas, além
e escola apenas coexistiam, e que com as mude brinquedos e locais onde moram, estreitandanças, passaram a se relacionar e compledo os laços entre o educando, a escola e as
mentar (ARIÉS, 2006).
famílias.
A sociedade passou por transformações profundas afetando a estrutura e o equilíbrio das famílias. A escola também, de forma
mais lenta, tem procurado se adaptar a essas
mudanças, mas o que urge nos dias atuais é
justamente a interação e o laço entre família e
escola, a fim de promover uma maior eficiência
na educação e no desenvolvimento das crianças:
Costuma-se dizer que a família educa e a escola ensina, ou seja, à família cabe oferecer à criança e ao
adolescente a pauta ética para a vida em sociedade
e a escola instruí-lo, para que possam fazer frente às
exigências competitivas do mundo na luta pela sobrevivência (OSÓRIO, 1996, p.82).

Para Souza (2009), a escola e os
docentes devem compreender que os pais
apresentam diferentes níveis de interesse em
relação a esse ambiente, sendo importante estimular o apoio deles no contexto da sala de
aula. Preparar atividades que oportunizem o
envolvimento e o apoio. Deve-se levar em consideração também que os pais também têm
compromissos fora da escola, como restrições
de horário, trabalho, nível de conforto com
base nas suas experiências pessoais com a
escola, e por isso podem se envolver de forma
mais intensa em dias pontuais como passeios,
teatro e excursões, por exemplo. Assim:
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Uma ligação estreita e contínua entre os professores
e os pais leva, pois, a muita coisa mais que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando
em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da
vida ou das preocupações profissionais dos pais, e
ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo
a uma divisão de responsabilidades (PIAGET, 1972
apud JARDIM, 2006, p.50).

Assim, nesse contexto, os pais muitas
vezes acabam superprotegendo seus filhos.
Hoje a realidade familiar atrelada ao pouco
tempo que os pais têm com os filhos faz com
que muitas vezes, os responsáveis enxerguem
a escola como um ambiente que tem o papel
de educar obrigatoriamente.

Por isso a necessidade de realizar atividades e desenvolver atitudes que contribuam
para o ingresso dos pais e responsáveis para
Outro problema, levantado por Froebel dentro da escola, o que vem acontecendo de
(2001 apud ARAÚJO, 2010) seria que: as fa- forma remota no ano de 2020, devido à panmílias têm enfrentado dificuldades relativas não demia.
só às questões inerentes à educação de seus
filhos, mas também à disponibilidade de temDESAFIOS FORA DA SALA DE AULA
po das mesmas para o acompanhamento das
demandas da criança. O contexto escolar muiA sociedade tem se transformado constas vezes se depara com pais e responsáveis tantemente nas últimas décadas. Isso exigiu
submetidos a jornadas de trabalho esgotantes, da escola e consequentemente do professor,
diminuindo o contato e dificultando o acom- o aprimoramento de técnicas e recursos, para
panhamento das expectativas da escola, bem que os estudantes possam acompanhar e facomo a participação na sua vida escolar.
zer parte deste processo evolutivo. Talvez um
dos maiores problemas enfrentados pelo proAinda, muitas vezes no caso das mães fessor seja a utilização das tecnologias como
são responsáveis não só pela criança como ferramenta de ensino.
também pelo sustento da família, acabando
por haver certa segregação mesmo que invoPodemos citar primeiramente, o desenluntária em relação ao acompanhamento dos volvimento midiático e tecnológico, que surgiu
filhos:
para desafiar o ser humano no seu dia a dia,
e também facilitar, dentre outras coisas, o proIsto se dá porque: Uma das transformações mais cesso pedagógico.
significativas na vida doméstica e que redunda em
mudanças na dinâmica familiar é a crescente participação do sexo feminino na força de trabalho, em consequência das dificuldades econômicas enfrentadas
pelas famílias. O fato de as mulheres, em particular
as esposas tornarem-se produtoras de rendimentos
e parcerias, importantes na formação do orçamento da família, confere-lhes nova posição na estrutura
doméstica e tanto altera os indivíduos que as unem
ao marido e aos filhos, quanto contribui para o redimensionamento da divisão sexual do trabalho (ROMANELLI, 2002, p. 77).

Infelizmente, nesse contexto muitos
professores se sentem inseguros diante de tantas tecnologias, pois, como exemplo da Rede
Municipal da Prefeitura de São Paulo, pode-se
citar a Jornada Especial Integral de Formação
(JEIF), onde além de discussões de caráter pedagógico, ainda é necessário um bom conhecimento das tecnologias para desenvolver as
atividades, como uso do Sistema de Gestão
Pedagógica (SGP), onde são lançados os conteúdos pertinentes ao diário de classe, relatórios do aluno, planejamento das práticas pedagógicas, entre outros.
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Outra questão está relacionada à insegurança durante a escolha de práticas pedagógicas adequadas comprometendo e limitando
muitas vezes, o processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, faz-se necessário um novo
olhar acerca do processo educativo, a fim de
buscar ações que contemplem inovações didáticas e metodológicas, como motivador de
todo o processo.
O conceito de aprender, segundo
Dewey, tornou-se um pensamento enraizado
na história da Pedagogia. Tanto a concepção
antiga (tradicional) quanto a atual, amplamente
consolidadas, possuem um lugar garantido na
educação do futuro (GADOTTI, 2000).

Assim a contribuição de Hannah Arendt sobre a crise na educação contemporânea
traz que:
Em A condição humana, sua principal obra teórica, a
autora afirma que cada nascimento humano constitui
um novo início, distinguindo-se, assim, da aparição
de um ser segundo o modo da repetição de uma
ocorrência já previamente dada. Para os humanos,
nascer não significa simplesmente aparecer no mundo, mas constitui um novo início no mundo. A natalidade não se confunde, portanto, com o mero fato de
nascer, mas constitui o ser no modo de ser do iniciar,
da novidade. É a condição humana da natalidade
que garante aos homens a possibilidade de agir no
mundo, dando início a novas relações não previsíveis
(CÉSAR; DUARTE, 2010, p.825).

Ainda segundo o autor (2000), na chamada sociedade da informação, a escola deve
servir de norte, a fim de superar a visão utilitarista que incita a competitividade na busca por
resultados. Ou seja, o papel da escola deve ser
o de orientar criticamente, na busca de uma
informação que os faça amadurecer.

A ideia é que a herança social da educação seja utilizada como parâmetro para sustentar as transformações que se fazem necessárias, de acordo com a cultura que emerge
das novas gerações e que se expressam no
ambiente escolar.

De acordo com Custódio (2011) a educação é fundamentada pela relação que tem
com o mundo comum, que aprofundada pelo
pensamento de Hannah Arendt, traça o panorama da herança social da educação a partir da
influência das transformações culturais pela inserção de novas gerações, o que compreende
enquanto ruptura das tradições na educação a
partir do seu conceito de natalidade.

Arendt compreende a crise na sociedade atual voltada para as influências que ocorrem na Educação. Rauter (2012), explica que
a indisciplina e o desinteresse por parte dos
alunos, os problemas na infraestrutura das escolas, o baixo salário dos docentes e a falta
de perspectivas na carreira docente são alguns
dos problemas enfrentados pela educação no
Brasil.
A modernidade trouxe consigo o afastamento de tudo aquilo que é considerado tradição, transformando a escola em um espaço
de opressão e preconceitos que devem ser
superados. Ao desconsiderar o vínculo da tradição no processo educativo, enfraquece-se a
legitimidade e a autoridade das escolas, ainda
mais com o ensino remoto utilizado em 2020
devido à pandemia.
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Assim, é preciso considerar que o educando quando participa e interage com o doA Educação a Distância (EaD) apre- cente através do uso das TIC ‘s, acaba aprensentando algumas concepções em geral: “A dendo, mesmo que de forma não presencial.
maioria das definições encontradas para EaD
A Pandemia que vem acontecendo no
é de caráter descritivo, com base no ensino
convencional, destacando, para diferenciá-las, ano de 2020, fez com que as escolas tivessem
a distância (espaço) entre professor e aluno e a necessidade de ampliar o ensino a distância
o uso das mídias” (GUAREZI e MATOS, 2012, para a Educação Básica a fim de garantir a
saúde e a integridade de todos os indivíduos.
p. 18).

CRIANÇA E INTERNET

Essa modalidade possui características
marcantes como a autonomia, a comunicação
e os processos tecnológicos. Quanto à autonomia, o educando pode escolher qual o melhor
horário e local para estudar. Quanto à comunicação, educandos e professores podem estar conectados ao mesmo tempo, através de
chats, chamadas de vídeo, entre outras formas,
e quando não estão, a mediação pode ocorrer
através de postagens na plataforma.
Assim, o ensino a distância: “hoje, principalmente com as possibilidades da internet,
tem priorizado, em suas metodologias, a comunicação de diversas formas: um para um, um
para muitos, muitos para muitos” (GUAREZI;
MATOS, 2012, p. 90).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), já previa a possibilidade de ocorrer o ensino a distância em casos
de emergência. Os Conselhos de Educação de
vários Estados se manifestaram a fim de regulamentar e amparar as escolas que optaram
por continuar suas atividades pedagógicas de
maneira remota.
No começo, a Educação Básica precisou se adaptar às novas formas de ensinar,
seguindo pelo mesmo caminho a Educação
Infantil. A adoção de atividades não presenciais, apoiadas pelo uso de ferramentas como
as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), têm se mostrado como um possível caminho para minimizar as perdas causadas pelo
isolamento social.

De acordo com Costa (2017), essa
modalidade de ensino foi regulamentada pelo
Decreto nº 5.622/ 2005, pelo Ministério da
Educação, que regulamentou o Artigo 80 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) trazendo que: “O poder público
incentivará o desenvolvimento e a veiculação
de programas de ensino a distância, em todos
os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”.

Porém, deve-se lembrar que existe uma
grande lacuna na educação, já existente entre o
ensino da escola pública e o ensino da escola
particular. Em termos de tecnologias de aprendizagem, podemos destacar que as escolas
particulares têm um maior domínio em relação
às TICS e que logo que se iniciou o isolamento
social elas se prepararam e prepararam seus
professores para ministrar aulas online, o que
demorou para ocorrer nas escolas estaduais e
O Artigo 1º caracteriza a EaD como: municipais.
“Modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de comunicação e informação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos”.
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No caso da Educação Infantil, a situação ficou ainda mais complicada devido ao
fato de que muitas Redes de ensino não conseguiram definir uma forma de se trabalhar com
a EaD, onde professores têm ministrado aulas
via whatsapp ou por outras plataformas, enviando às crianças atividades como brincadeiras, experimentos, atividades lúdicas, recaindo
em um processo bastante limitado e o que se
tem visto é que esta fase da Educação Básica
tem ficado esquecida.
Assim, devido a esse cenário, muitos
pesquisadores têm questionado se o ensino
online pode ser visto como uma educação a
distância, uma vez que não consegue contemplar todas as exigências desta categoria de ensino.
Ainda, é preciso pensar até que ponto
esse novo formato de ensino tem se mostrado inclusivo? Ou podemos dizer que ela tem
sido mais excludente? As Políticas Públicas e
os governantes, nesse caso, precisam repensar nessa nova concepção de ensino principalmente em relação às escolas públicas, uma
vez que boa parte da população não consegue
ter acesso a esse tipo de ensino, principalmente devido à falta de equipamentos, deixando
essas crianças com menos perspectivas em
relação à aprendizagem.
O contexto educacional da Educação
Básica neste momento, não pode exatamente
falar em autonomia dos educandos, sem discutir o tipo de ensino que está ocorrendo. A
concepção de autonomia veio se modificando
ao longo dos anos, mas ainda atende às novas
necessidades principalmente pela evolução
dos recursos tecnológicos (VILAÇA, 2016).

Por isso, no caso da Educação Básica,
e em especial na Educação Infantil, é preciso
priorizar atividades que tragam o corpo em movimento, para que a criança conceba o entendimento de corpo, saúde e mente, respeitando
seus limites e os dos outros (ZULIAN; FREITAS,
2001).
Vídeos explicativos, danças, jogos, músicas, entre outras atividades, podem contribuir
para desenvolver essas habilidades em tempos
de pandemia. Não se esquecendo de outras
formas de ensinar, uma vez que nem todas as
crianças possuem acesso à internet. Por isso,
é preciso repensar em outras estratégias a fim
de que se atinja a todos os educandos.

REFERENCIAL DE ENSINO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A Ludicidade começou a fazer parte
efetivamente da Educação Infantil, no Brasil, a
partir da Escola Nova. Até então jogos e brincadeiras não eram vistos como atividades que
poderiam desenvolver diferentes aspectos cognitivos e motores nas crianças, não lhes dando
a devida importância (BRASIL, 1998).
Com a nova metodologia começou a ter
a devida importância. Diversos pesquisadores
discutem que o aspecto psicomotor é contemplado dentro das escolas em dois diferentes
momentos: na Educação Infantil; e no Ensino
Fundamental. Porém, a Educação Infantil recebe destaque nesse quesito uma vez que nesta
fase as crianças estão descobrindo e explorando o mundo, compreendendo que o desenvolvimento infantil ocorre desde o nascimento até
os 5 a 6 anos de idade (BRASIL, 1998).

Deve-se levar em consideração também que existem muitas falhas no sistema educacional brasileiro reconhecendo que a qualidade do ensino, tanto pública como privada
em todos os níveis é, na maioria dos estabelecimentos, muito deficiente.
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Nessa fase tão importante da vida da
criança, ela passa inicialmente a se socializar
através da família, por diferentes meios, mas, é
efetivamente na escola que as relações sociais
se modificaram, através do convívio e de novas descobertas e experiências vivenciadas ao
lado de diferentes adultos e de outras crianças
(BRASIL, 1998).

Porém, nem sempre o lúdico é algo
prazeroso e divertido. O caráter pode estar
presente, mas o principal é que a criança ao
participar desse tipo de atividade deve aprender a viver, adquirir experiência para lidar com
situações difíceis, praticar atividades físicas,
desenvolver a autonomia e a empatia, além de
aprender a conviver, a dividir, a respeitar e a
compartilhar com outras crianças da mesma
O Referencial Curricular Nacional para faixa etária (LUCKESI, 1998).
Educação Infantil (RCNEI), é um documento
que direciona o trabalho docente indicando
Desta forma, as atividades lúdicas
quais competências e habilidades devem ser podem ser agradáveis, mas devem contribuir
desenvolvidas na Educação Infantil, além de para o desenvolvimento de diferentes aspectos
orientar o que deve ser aplicado já que não cognitivos. Os docentes da Educação Infantil
temos um currículo pré-delimitado como o que devem garantir espaço para as brincadeiras
acontece no restante da Educação Básica: em todas as fases de desenvolvimento das
“Nesta modalidade de educação as crianças crianças, possibilitando perspectivas criadoras,
devem ser estimuladas através de atividades imaginárias, reais e construtivas, sempre priolúdicas e jogos, a exercitar as capacidades mo- rizando o desenvolvimento pleno das crianças
toras, a fazer descobertas e a iniciar o proces- que estão sob sua responsabilidade. A criança,
so de alfabetização” (BRASIL, 1998, p.32).
com os jogos e brincadeiras, acaba construindo conceitos e superando dificuldades no proO RCNEI orienta que o docente deve cesso de aprendizagem, e principalmente deselecionar as atividades corporais a fim de ob- senvolvendo o prazer em aprender (DESSEN;
servar as expressões da motricidade infantil, POLONIA, 2007).
além de compreender o caráter lúdico e expressivo, aprofundando atividades que contemPor isso, a ludicidade em sala de aula é
plem o desenvolvimento de aspectos mais es- fundamental para o desenvolvimento pleno da
pecíficos do ponto de vista do desenvolvimento criança, pois, a partir dos jogos e brincadeiras
corporal e motor (BRASIL, 1998).
a criança começa a compreender, a interagir e
intervir futuramente no mundo que a cerca:
Aplicar o lúdico como prática pedagógica auxilia e facilita o ensino e a aprendi- Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega tozagem das crianças. Os jogos e brincadeiras tal do ser humano, corpo e mente, ao mesmo tempo.
trabalham o encontro com o verdadeiro eu, no A atividade lúdica não admite divisão; e, as próprias
atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem
sentido de pertencimento e da existência do
para esse estado de consciência. Se estivermos num
outro. Assim, a ludicidade:
salão de dança e estivermos verdadeiramente danEm 1998, escrevi um texto intitulado “Desenvolvimento dos estados de consciência e ludicidade”, no qual
explicitava a seguinte compreensão da ludicidade:
“Tomando por base os escritos, as falas e os debates, que têm se desenvolvido em torno do que é
lúdico, tenho tido a tendência em definir a atividade
lúdica como aquela que propicia a ‘plenitude da experiência’”. Comumente se pensa que uma atividade
lúdica é uma atividade divertida. Poderá sê-la ou não.
O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência
de plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em
seus atos (LUCKESI, 1998, p.9-25).

çando, não haverá lugar para outra coisa a não ser
para o prazer e a alegria do movimento ritmado, harmônico e gracioso do corpo. Contudo, se estivermos
num salão de dança, fazendo de conta que estamos
dançando, mas de fato, estamos observando, com
o olhar crítico e julgativo, como os outros dançam,
com certeza, não estaremos vivenciando ludicamente esse momento (LUCKESI, 2000, p.21).
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No caso da autonomia corporal que é
um dos meios de se construir a identidade corporal da criança, esta se desenvolve nas relações
com o outro, a partir da socialização. As crianças se aproximam e se apropriam de elementos
culturais que traduzem conhecimentos, atitudes,
práticas, valores e regras (GARANHANI; MORO,
2000).

Assim, a aplicação de certos jogos
pode salvar certas tradições, incluindo o desenvolvimento global das crianças, trazendo jogos e brincadeiras que fizeram parte da
vida dos próprios familiares, fazendo com que
a criança aprenda a importância de resgatar
determinadas brincadeiras, além de difundi-las
culturalmente (FANTIN, 2000).

A integração desses eixos ocorre através
Os jogos são a base para a construção
do brincar, onde a criança experimenta, explora
e compreende os significados culturais presentes do conhecimento e incentivo ao convívio social.
no seu meio, significa e ressignifica conhecimen- Portanto, é necessário fazer uma revolução na
cultura escolar e olhar para o comportamento
tos.
do jogo a partir de uma perspectiva diferente,
Ainda, as crianças passam a dominar para além da ideia de que os jogos são apeseus medos quando brincam e externalizam nas um momento divertido e lúdico (FANTIN,
por meio de brinquedos. Isso ocorre porque as 2000).
crianças têm a capacidade de simbolizar e se
expressar desde pequenas: “Os brinquedos poPara isso, o docente pode resgatar jodem permitir que as crianças superem o medo gos e brincadeiras consideradas tradicionais,
dos objetos e eliminem o medo dos perigos in- refletindo sobre onde quer chegar, relacionanternos; torna-se uma prova do mundo real e, por- do os jogos tradicionais e considerando aspectanto, torna-se um” entre a fantasia e a realidade
tos que são fundamentais para o crescimento
“ (KLEIN apud ABERASTURY, 1982, p. 48).
global das crianças. O resgate de brincadeiras
Nesse caso, a ludicidade deve propor- não só traz conhecimento, mas também precionar diversão e sentido ao mesmo tempo, serva a cultura de grupos específicos dentro
porque é através dos jogos e brincadeiras que da sociedade (FANTIN, 2000).
ela se desenvolve plenamente, se prepara para
Ainda, existe a importância do brincar
a própria vida, entrando em contato com o corpo e com o mundo social por meio dessas ati- para o desenvolvimento integral da criança em
vidades (ZANLUCHI, 2005).
seus aspectos físico, social, cultural, afetivo,
emocional e cognitivo. É necessário conscienNesse caso, as escolas também pre- tizar pais, educadores e sociedade em geral
cisam tratar a cultura popular como forma de sobre as contribuições da ludicidade durante a
conhecimento para salvar o valor cultural de Educação Infantil, que deve ser vivenciada na
toda a sociedade. Reconhecer os jogos popu- infância, fazendo parte da aprendizagem. Ainlares como uma série de convenções é a base da, o brincar proporciona que as crianças esdo conhecimento e da diversão e criar um amtabeleçam regras construídas por si e em um
biente de participação nas relações sociais é
grupo, ajudando na integração dos indivíduos
muito importante para a compreensão da cultura popular como um todo (ABERASTURY, na sociedade:
1982). Assim,
Resgatar a história das brincadeiras infantis tradicionais, como expressão da história e da cultura, pode
nos mostrar estilos de vida, modos de pensar, sentimentos e palavras, principalmente jogos e métodos
interativos. Viva o presente no passado e configure-se no presente (FANTIN, 2000, s/p.).
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A experiência de meninas e meninos na educação
infantil pode ser considerada como um rito de passagem contemporâneo que antecipa a escolarização,
por meio da qual se produzem habilidades. O minucioso processo de feminilização e masculinização
dos corpos, presente no controle dos sentimentos,
no movimento corporal, no desenvolvimento das habilidades e dos modelos cognitivos de meninos e
meninas está relacionado à força das expectativas
que nossa sociedade e nossa cultura carregam. Esse
processo reflete-se nos tipos de brinquedos que lhes
são permitidos e disponibilizados: para que as crianças “aprendam”, de maneira muito prazerosa e mascarada, a comportar-se como “verdadeiros” meninos
e meninas (FINCO, 2007, s/p).

O presente artigo tem por objetivo realizar levantamento bibliográfico documental
a respeito do contexto educacional no cenário atual pelo qual o mundo vem passando em
tempos de pandemia, percorrendo a visão de
infância, as relações entre escola e família, entre a criança e a internet; e os desafios para
além da sala de aula. A discussão sobre o
tema foi realizada a partir de revisão bibliográfica a respeito do assunto.

Assim, a Educação Infantil precisa contemplar todos os aspectos de desenvolvimento
humano nas crianças a fim de que elas possam avançar para outras etapas com segurança e autonomia.

Assim, foram analisados artigos, trechos de livros, sites, incluindo observações
realizadas no dia a dia das escolas sobre a
temática, a fim de gerar reflexões e discussões
a respeito do tema, contribuindo para uma melhor compreensão do tema em questão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização desta pesquisa foi
escolhida a metodologia qualitativa, pois, apresenta-se como um tipo de pesquisa conclusiAinda, pensando nos brinquedos, es- vo, uma vez que tem por objetivo quantificar
tes não devem orientar o comportamento se- um determinado problema, neste caso, as conxual das crianças. Os jogos no faz de conta sequências da relação criança e internet.
são essenciais para elas, pois, permitem que
elas experimentem personagens diferentes e
Como aporte teórico deste artigo, baentendam melhor o mundo ao seu redor e a seamo-nos em Dessen e Polonia (2007), Finco
si mesmas. Ou seja, brincar é uma ação livre, (2007), Custódio (2011), Costa (2017), entre
aparece e se executa a qualquer momento pela outros autores que trazem a problemática recriança; deixa as pessoas felizes e não exige ferente ao trabalho desenvolvido de forma reo produto como condição; ensina regras, de- mota e as implicações para o desenvolvimento
senvolve a linguagem, e diferentes habilidades das crianças nesse momento tão difícil, que
(FINCO, 2007).
está sendo o período da pandemia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil é um período em que a utilização de jogos e brincadeiras devem ser
utilizados no ambiente escolar, para desenvolver diferentes aspectos na criança como: o cognitivo, a coordenação motora, a socialização, o respeito às regras, o convívio social, a integração
enquanto ser pensante, entre outros, desenvolvendo-se integralmente no individual e no coletivo.
O documento do Referencial Curricular da Educação Infantil traz uma proposta de trabalhar a ludicidade através de jogos e brincadeiras num viés educativo, desenvolvendo as crianças
e respeitando o mundo que as cerca através de diferentes estímulos, se sentindo pertencentes
na sociedade em que vivem.
No caso específico, das crianças e sua relação com a internet, em um contexto geral ela
quando bem orientada e acompanhada por um adulto, pode influenciar positivamente fazendo
com que a criança se desenvolva e aprenda, inclusive em relação a alfabetização digital, porém,
em relação ao momento atual, surge a dúvida em como garantir a educação dos alunos em
tempos de pandemia.
Apesar dos esforços dos inúmeros docentes que têm ministrado aulas online, é preciso
repensar nas práticas uma vez que ainda muitas crianças não possuem acesso, principalmente
aquelas que pertencem a famílias de baixa renda. Ainda, é preciso pensar que na educação,
onde se preza tanto à inclusão, está excluindo mais que incluindo no caso do ensino remoto.
Muitas crianças encontram-se afastadas das escolas, e ainda não têm recursos, por esse motivo,
é fundamental que o educador tente garantir ao máximo a inclusão desses estudantes, trazendo
suas práticas de dentro para fora da sala de aula, a fim de diminuir distâncias.
Por fim, pensando na criança, esta se desenvolve brincando, mas adquire conhecimentos para a sua realidade. Ou seja, a Ludicidade deve estar presente em todas as fases da vida,
para que não se perca o encantamento do mundo que a cerca. E a Educação Infantil é a melhor
fase para que isso aconteça. Nessa fase a criança é aberta aos acontecimentos, o que facilita
se desenvolver sem medo de ser feliz.
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS
PÚBLICAS E OS MÉTODOS DE ENSINO DE
LÍNGUAS
RESUMO: O processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa nas Escolas Públicas Brasileiras, assim como em outras disciplinas, é um grande desafio tanto para a instituição escolar e
os professores quanto para os alunos. Os estudantes, em sua maioria não têm motivação e
interesse no aprendizado de uma segunda língua, até mesmo pela própria situação da educação do País, que não estimula o aluno a se interessar e gostar da escola por diversos fatores,
assim como os docentes, que sofrem com a superlotação das salas de aulas, a indisciplina, a
falta de recursos, tempo escasso disponibilizado para a sua disciplina, despreparo pela falta
de tempo ou recursos para especializações, além dos baixos salários e da desvalorização cada
vez maior de sua profissão. Este é um dos eixos centrais deste artigo que traz ainda os diversos métodos de ensino de língua inglesa; a “desestrangeirização” do ensino de língua estrangeira; os conceitos de interação de Lev Vygotsky; o papel do professor de língua inglesa e a
importância do ensino da disciplina. Alguns dos teóricos que iremos destacar para o estudo
são: Almeida Filho (1993), Oliveira (1999), Maza (1997), Cestaro (2008), Polato (2008), Rocha
(2006). Para a realização deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através de leitura
de livros, documentos, artigos, revistas e sites referentes ao tema abordado. Serão utilizados
na pesquisa os documentos oficiais que regem a educação brasileira que são: Parâmetros
Curriculares Nacionais, Proposta Curricular do Estado de São Paulo e Currículo da Cidade:
Ensino Fundamental – Língua Inglesa.

Palavras-chave: Língua Inglesa; Escola Pública; Métodos de Ensino; Interação.
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INTRODUÇÃO

A

língua inglesa é hoje uma das disciplinas mais importantes do currículo escolar,
devido a sua exigência no mercado de trabalho, à globalização e ao seu uso no
dia-a-dia. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), o ensino
de línguas estrangeiras modernas é essencial na formação dos alunos, pois propicia o desenvolvimento da leitura e outras habilidades, também em sua língua materna.
Este trabalho tem por objetivo compreender por que o ensino-aprendizagem de língua
estrangeira nas Escolas Públicas é tão precário. Para isso são apresentadas as principais teorias do ensino de língua estrangeira, e a opinião de diversos autores importantes como Oliveira
(1999), que se baseia nos estudos de Lev Vygotsky para apresentar a importância do conceito
de interação em sala de aula.
Outro autor que enfatiza o ensino comunicativo e interativo é Almeida Filho (1993). Ele
diz que a língua para ser aprendida deve primeiro se tornar conhecida para o aluno. O discente
deve se familiarizar com a língua estrangeira tentando assemelhá-la à sua língua materna, para
que sua aquisição seja feita de forma natural e significativa.
Sabemos que o ensino de língua inglesa nas escolas da Rede Pública no Brasil é pouco
valorizado, por diversos fatores. Um deles é a questão do currículo escolar: as aulas de língua
estrangeira são distribuídas em duas aulas semanais, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada,
tempo este considerado pelos PCNs (1998) muito curto para o aprendizado de uma segunda
língua.
Outro motivo que impede o ensino eficiente de língua inglesa nas Escolas Públicas é o
despreparo dos professores. Muitos deles têm contato com a língua inglesa apenas na faculdade
e acabam aprendendo apenas o básico, e na hora de ensinar se sentem inseguros e acabam
passando para seus alunos o básico, do básico do que aprenderam, sem muito aprimoramento
em leitura, escrita e pronúncia. Claro que há exceções, há professores que fazem cursos de
inglês antes, durante e depois de cursar o ensino superior. Alguns se aprimoram no ensino de
línguas se tornando fluentes por meio de intercâmbios ou estudos aprofundados.
Os alunos também não têm interesse no aprendizado de língua inglesa, desvalorizando este componente curricular e desmotivando também o profissional, que preparou a aula e
está ali com o intuito de ensinar. O preparo das aulas é um desafio para os professores, pois a
maioria dos livros didáticos não são adequados para um ensino eficiente de língua inglesa e o
professor tem que criar seu próprio material se quiser trabalhar com as quatro habilidades da
língua inglesa (ler, escrever, ouvir e falar).
Para a realização deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através de leitura
de livros, documentos, artigos, revistas e sites referentes a este tema.
O presente artigo visa proporcionar uma leitura mais consciente acerca de alguns métodos de ensino de língua inglesa no ensino fundamental, segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Estrangeira e o Currículo da Cidade da Prefeitura de São Paulo de Língua
Inglesa. Poderá também, de alguma forma, contribuir com os profissionais da área de língua
inglesa, que terão a oportunidade de avaliar seu trabalho e refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua; e conscientizar os alunos da importância de aprender uma língua
estrangeira, se motivar e se interessar mais por essa matéria tão presente em nossos dias atuais.
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NAS
ESCOLAS PÚBLICAS
O ensino de língua estrangeira no Brasil ocorre desde o descobrimento do país, pois
quando os portugueses chegaram aqui, em
1500, encontraram os índios que tinham a sua
própria língua, o tupi-guarani. Ao serem alfabetizados em língua portuguesa, estavam aprendendo uma segunda língua.
A língua inglesa foi introduzida em nosso componente curricular por volta de 1808,
mas foi apenas em 1996, através de uma publicação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que o
ensino de língua inglesa se tornou obrigatório
desde a 5ª série do Ensino Fundamental.
Atualmente, segundo o Currículo da Cidade EF Língua Inglesa (SÃO PAULO, 2019, p.
40) os nove anos do Ensino Fundamental são
subdivididos em três ciclos: Ciclo de Alfabetização, que engloba os três primeiros anos (1º,
2º e 3º); o Ciclo Interdisciplinar, compreende
os três anos seguintes (4º, 5º e 6º); e o Ciclo
Autoral que envolve os três últimos anos (7º, 8º
e 9º). À partir de 2012, a Portaria nº 5.361, de
04 de Novembro de 2011, institui nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) e
Escolas Municipais de Ensino Fundamental e
Médio (EMEFM), o Programa “Língua Inglesa:
brincar, estudar e aprender”, destinado aos alunos do 1º ao 5º anos do ciclo I do Ensino Fundamental, ou seja, nos dias atuais os alunos
aprendem o inglês já à partir dos 6 anos de
idade, no 1º ano do Ensino Fundamental.
No que diz respeito à língua estrangeira, ou segunda língua, o inglês é a língua mais
falada no mundo, O mandarim é o idioma mais
falado do mundo quando considerados apenas
os falantes que têm essa língua como materna,
por conta da grande população que existe na
China.
Atualmente, o inglês é a língua nativa
(idioma materno) de mais de 370 milhões de
pessoas e é a língua mais falada do mundo por
não nativos (pessoas que aprendem a língua
como um segundo idioma). O número total de
falantes da língua inglesa no mundo chega a
1.132.366.680, segundo levantamento realiza-

do pelo site World Tips, baseado na 22ª edição
do Ethnologue, uma base de dados que analisa a população mundial.
O inglês é considerado a língua do
mundo dos negócios. Um brasileiro pode conversar em tempo real com um amigo no exterior; uma empresa estrangeira pode contratar
serviços de empresas brasileiras por meio de
conferências virtuais. Atualmente saber falar inglês é uma necessidade, por isso, é importante
que o interesse do aluno pelo aprendizado de
uma segunda língua comece quando ele tem
o primeiro contato com ela, que se dá geralmente no Ensino Fundamental (isso nas escolas públicas brasileiras. Já nas escolas particulares o contato pode se iniciar a partir dos 3
anos de idade, e para que esse interesse surja
é imprescindível que se dê um ensino de qualidade para esse aluno.
Sabemos que vários conflitos existem
quanto ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira nas Escolas Públicas: a carga horária (duas aulas por semana), capacitação dos
professores (falta o conhecimento básico da
disciplina), a falta de recursos didáticos da Instituição de Ensino, o desinteresse do governo,
a falta de motivação dos alunos. Souza (1996)
afirma que uma das maiores queixas dos alunos quanto ao ensino de língua inglesa na escola pública é o fato de sempre começar pelo
verbo to be, o que segundo os próprios alunos,
contribui para o seu desinteresse.
Alguns professores estão preparados
para lecionar, mas não têm apoio. Na maioria
das vezes eles têm que trabalhar com materiais didáticos muito aquém do que os alunos
necessitam (o que a escola lhe disponibiliza é
giz e lousa, e às vezes livro didático), ou têm
que trazer o seu próprio material para a sala
de aula. Diante da variedade de Métodos de
Ensino existentes, cabe ao professor escolher
o que é mais conveniente ao grupo com o qual
ele trabalha.
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MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA
Cestaro (2008) apresenta alguns dos
métodos de ensino de língua estrangeira:
Método Tradicional (MT) ou Método da
Gramática e Tradução (MGT), também chamado de Método da Gramática e Tradução é a
mais antiga das metodologias, já sendo utilizada no ensino de línguas clássicas como o
latim e o grego. Seu objetivo é transmitir conhecimentos sobre a língua, permitindo o acesso
a textos literários e a um domínio da gramática
normativa. O dicionário e o livro de gramática
são instrumentos úteis de trabalho nesse método.
O ensino-aprendizagem se dá através
de um processo dedutivo, partindo da regra
para o exemplo. Sua aplicação é feita através
da explicação da língua materna do aluno. Segundo esse método, há três passos essenciais
para a aprendizagem da língua-alvo: memorização prévia de uma lista de palavras, conhecimento prévio das regras necessárias para
juntar essas palavras em frases e exercícios de
tradução e versão (CESTARO, 2008) .
O uso da língua nas aulas é feito na língua materna do aluno, quase nunca utilizando
a língua-alvo. Não se dá muita ênfase à pronúncia e por isso, o professor não precisa saber
falar a língua-alvo. Também nos textos, não se
dá importância ao conteúdo, já que estes são
utilizados apenas como exercício de análise
gramatical. Geralmente, os alunos devem ter
domínio da gramática e conhecimento sobre
as regras e exceções do idioma. A tradução
da língua-alvo/língua materna/língua-alvo é um
exercício típico dessa metodologia (CESTARO,
2008) .
MÉTODO DIRETO (MD) – surgiu para
contrapor o método tradicional. Seu maior interesse é ensinar a língua-alvo através da língua-alvo, com isso, a língua materna do aluno nunca deve ser usada em sala de aula. A
transmissão dos significados nunca recorre à
tradução para a língua materna.

A ênfase do Método Direto está na linguagem oral. Há uso de diálogos sobre assuntos da vida cotidiana e pequenos trechos de
leitura que são o ponto de partida para exercícios orais e escritos. Assim é feita a integração entre as quatro habilidades do ensino de
línguas estrangeiras: ouvir, falar, ler e escrever.
Nesse método, o exercício oral deve
preceder o escrito e o ditado é abolido como
exercício. A técnica de repetição é usada como
aprendizado automático da língua. Não é preciso que o professor saiba a língua materna do
aluno, mas ele deve ser nativo ou fluente na
língua-alvo. A gramática é ensinada por dedução e as regras de generalização surgem da
experiência (CESTARO, 2008) .
MÉTODO DE LEITURA – esse método tem por objetivo desenvolver a habilidade
da leitura, por isso tenta-se criar o máximo de
condições que propiciem a leitura tanto dentro
quanto fora da sala de aula. O desenvolvimento
do vocabulário é considerado importante e por
isso é expandido o mais rápido possível. Nas
primeiras lições, o vocabulário é controlado, se
aprende em média seis palavras novas por página, mas será expandido mais tarde. Os exercícios escritos são predominantes, geralmente
questionários baseados em textos.
Nesse método, a gramática restringe-se ao necessário para a compreensão da leitura. Os exercícios de gramática são usados
apenas na transformação de frases. Geralmente são utilizados exercícios de tradução para a
língua materna. A pronúncia não é muito trabalhada, por isso o professor não precisa ter
fluência oral na língua-alvo.
MÉTODO ÁUDIO-LINGUAL – esse método se baseia nas seguintes abordagens: a
língua é fala não escrita; a língua é um conjunto de hábitos do tipo E-R-R (estímulo, resposta
e reforço); ensine a língua e não sobre a língua;
a língua é o que os falantes dizem; as línguas
são diferentes.
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A partir desse contexto, o aluno só
deve ser exposto à escrita quando tiver dominado os padrões da língua oral. Nesse método
não é permitido errar, pois quem erra acaba
aprendendo os próprios erros. O aluno aprende pela prática.
As práticas oral e escrita se dão através
dos “DRILLS”: exercícios práticos em áudios,
CDs, livros, etc. Esse método é usado para que
seja feita uma intensa prática oral. Quando um
aluno dá uma resposta certa, ela é automaticamente reforçada positivamente pelo professor.
Nesse método o aluno deve primeiro
ouvir, depois falar, e então ler, para finalmente escrever na língua estrangeira. Baseia-se na
análise contrastiva entre a língua materna e a
língua-alvo. O material novo é apresentado sob
a forma de diálogo. A explicação gramatical é
rara ou inexistente nesse método. O vocabulário é rigorosamente controlado e limitado e a
pronúncia é enfatizada desde o início. O professor pode ser comparado a um “treinador de
papagaios” (CESTARO, 2008) .
MÉTODO AUDIOVISUAL – é dividido
em três fases: a primeira delas enfatiza exercícios mecânicos, que lembram os do método
áudio-lingual e utiliza processos de memorização e de dramatização dos diálogos. A segunda fase é marcada pelo esforço de correção e/
ou adaptação aos contextos escolares. A terceira fase é caracterizada por tentativas de integração de novas tendências didáticas como
a comunicativa (CESTARO, 2008) .
Nas duas primeiras fases o aluno desempenha um papel receptivo e submisso ao
professor e ao manual. Já na terceira fase, procura-se integrar a prática utilizando noções de
fala como modo de classificação de formas
linguísticas. Essas fases foram bastante criticadas, pois privilegiam a função denotativa ou
referencial em detrimento das outras funções:
fática, emotiva e conativa (CESTARO, 2008).
Na terceira fase, a relação entre aluno e
professor é mais interativa que nas duas fases
anteriores. O professor evita corrigir os erros
dos alunos durante a primeira repetição. Em
seguida começa o trabalho de correção fonética até a fase da memorização. O objetivo da

avaliação é medir o domínio da competência
linguística e de comunicação, assim como a
criatividade (CESTARO, 2008).
MÉTODO NATURAL – esse método
tem o objetivo de desenvolver a aquisição (uso
inconsciente das regras gramaticais) da língua,
em vez da aprendizagem (uso consciente),
pois dessa forma a fala surgirá naturalmente,
sem pressão do professor.
A pronúncia não é enfatizada, o aluno é
responsável pela própria aprendizagem, a gramática é ensinada por dedução e os erros são
vistos como algo inevitável. O professor deve
ter tanto uma boa capacidade geral da língua-alvo como habilidade de analisá-la (CESTARO,
2008) .
ABORDAGEM FUNCIONAL OU COMUNICATIVA – essa abordagem defende a aprendizagem centrada no aluno. O professor assume um papel de orientador. O aspecto afetivo é
visto como uma variável importante no processo, já que o professor deve mostrar interesse
nos anseios dos alunos, encorajando sua participação e acatando sugestões.
Nesse processo não existe ordem preferencial para a apresentação das quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever), nem restrições ao uso da língua materna. Dá-se ênfase
ao modo de como usar determinada forma
para se atingir determinada necessidade da
comunicação.
O material de ensino baseia-se muito
mais no aluno e reflete o uso natural da língua.
Há uma participação ativa do aluno no processo de aprendizagem através de dramatizações
e trabalhos em grupo (CESTARO, 2008) .
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Como consta nos PCNs (1998), é posAS TEORIAS DE APRENDIZAGEM E O
PAPEL DA INTERAÇÃO NO ENSINO DE sível analisar o ensino de uma língua estrangeira através de três teorias de aprendizagem:
LÍNGUA INGLESA
Os PCNs (1998) mostram que a partir
da década de 80 os métodos começaram a ser
questionados por serem prescritivos e não levar em conta o contexto para a aprendizagem,
partindo do princípio de que as condições para
se aprender uma língua são as mesmas em
todas as partes do mundo. Atualmente os métodos não são mais vistos como modelos prontos e definidos.
É sabido que não há um método ideal
de ensino de língua estrangeira, pois cada um
tem um foco diferente e prioriza um item da
língua a ser ensinada. O mais apropriado seria
se o professor pudesse trabalhar com um pouco de cada método, para que a aprendizagem
do aluno fosse eficiente e significativa. Sendo
assim, Castro (1996, p. 39-40) aconselha:
[...] antes de pensar em seguir este ou aquele método, cabe ao professor de língua estrangeira construir
seu conhecimento teórico sobre como se desenvolve
a linguagem, e, com base nesse conhecimento, atuar de acordo com as necessidades do momento do
aprendiz. A construção desse conhecimento, por sua
vez, se apoia na observação da prática da sala de
aula e (b) na discussão teórica sobre aspectos relacionados a ensino-aprendizagem (CASTRO, 1996, p.
39-40).

Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs – 1998), seria apropriado
que o ensino de língua estrangeira se desse de
uma forma que proporcionasse interação entre
professor X aluno, aluno X professor, aluno X
aluno:
É preciso que o professor compreenda a relação entre interação e aprendizagem, as características do
encontro internacional em sala de aula e que aprenda
a compartilhar seu poder, abrindo espaço para a voz
do aluno ao aceitar seus tópicos e suas construções
interpretativas (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1998, p. 62).

a visão behaviorista, a visão cognitivista e a
visão sociointeracional.
Na visão behaviorista, a aprendizagem
é obtida através de uma rotina de E-R-R, sendo:
Estímulo, a exposição do aluno a algum item a
ser aprendido da língua pelo professor; Resposta, do aluno; Reforço, em que o professor
avalia a resposta dada pelo aluno. Essa visão
utiliza métodos com exercícios de repetição e
substituição. O foco é o processo de ensino e
o professor. Os erros são imediatamente eliminados ou corrigidos, para que não atrapalhem
o processo de aprendizagem. Pode-se dizer
que a base da visão behaviorista na aprendizagem é a memorização.
A visão cognitivista, ao contrário da visão behaviorista, dá ênfase ao aluno e às estratégias utilizadas na construção da aprendizagem da língua estrangeira. O aluno ao ser
exposto a uma língua estrangeira vai elaborar
hipóteses sobre a nova língua com base naquilo que sabe sobre a sua língua materna. Os
erros são vistos como parte da aprendizagem
e mostram que a aprendizagem está em desenvolvimento.
Outras estratégias usadas pelos alunos
como aprendizagem da língua são a super generalização (o aluno generalizar uma regra a
um contexto em que não se aplica) e a hipercorreção (quando o aluno corrige as formas
corretas por excesso de preocupação).
Um importante aspecto dos cognitivistas é que eles consideram os diferentes estilos
individuais de aprendizagem que as pessoas
têm, pois nem todos aprendem da mesma forma. Os cognitivistas consideram que os conhecimentos prévios são a base para a apreensão
de novos conhecimentos.
Já a visão sociointeracional tem seu
foco na interação entre aluno X aluno, professor
X aluno, aluno X professor. Para os interacionistas a pessoa só aprende quando está posta
num mundo social com alguém, dentro de um
contexto histórico, cultural e institucional.
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Na aprendizagem de uma língua estrangeira essa interação pode se dar entre o
aluno que é um parceiro mais competente, que
pode ser o professor ou um colega mais adiantado. Os enunciados desse parceiro mais competente ajudam na construção do significado e
na aprendizagem do uso da língua.
Apesar de não ser um estudioso na
área de aquisição de segunda língua, as teorias de Lev Vygotsky contribuem muito para
a discussão desse tema. A sua teoria sobre a
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) confirma o que dizem os PCNs (1998), que a interação entre um aluno e um colega mais adiantado ou alguém mais competente é de extrema
importância para o sucesso da aprendizagem
desse aluno.
Para Vygotsky, existem dois níveis de
conhecimento: o real e o potencial. No primeiro
a pessoa é capaz de realizar tarefas sozinha,
através dos conhecimentos já adquiridos; e no
segundo, a pessoa só consegue realizar tarefas com o auxílio de outras pessoas. A Zona
de Desenvolvimento Proximal (ZDP) seria para
Vygotsky, a distância entre o conhecimento real
e o conhecimento potencial.
O processo de interação da ZDP se dá
através da intervenção de um ser mais velho,
ou mais experiente no processo de aprendizagem da criança, para que esse possa auxiliá-lo
com suas dúvidas e proporcionar um melhor
entendimento daquilo que está sendo ensinado, explorando o nível real em que o aluno está
e o seu nível em potencial para aprender sob
a orientação deste parceiro mais competente.
Interação, aliás, é a palavra chave para
o sucesso no ensino de língua estrangeira nas
Escolas Públicas e no desenvolvimento da
criança. Segundo Oliveira (1999), estudiosa da
obra de Vygotsky, a aprendizagem “desperta”
processos internos que se não tivessem o contato com outro indivíduo através do meio e da
cultura, não poderiam ocorrer.
A interação entre os alunos provoca
intervenções no desenvolvimento intelectual,
já que os grupos são sempre heterogêneos e
cada um tem uma habilidade ou conhecimento
em diversas áreas. Sendo assim, uma criança

mais avançada em uma área pode contribuir
para o desenvolvimento de outras crianças menos desenvolvidas nessa área.
Oliveira (1999) enfatiza a importância
do meio cultural e as relações entre indivíduos
para o seu desenvolvimento. Outro fator importante no desenvolvimento da criança é a intervenção da escola que tem o papel de fazer
com que ela avance na sua compreensão do
mundo a partir daquilo que já desenvolveu, e
consiga prosseguir para etapas superiores ainda não alcançadas. A escola, também, é responsável pela construção do “ser psicológico
adulto” do aluno e tem o dever de dirigir o ensino por estágios de desenvolvimento ainda não
incorporados por ele. O aprendizado escolar
é um elemento central para o seu desenvolvimento.
O processo de ensino-aprendizado
deve se dar a partir do nível de desenvolvimento real da criança, e tem como ponto de chegada os objetivos estabelecidos pela escola.
O professor tem o papel de interferir na zona
de desenvolvimento proximal dos alunos, para
provocar avanços que não poderiam ocorrer
espontaneamente. O bom ensino, segundo Vygotsky, é aquele que se adianta ao desenvolvimento.
Outro fator essência na teoria vygotskyana apontado por Oliveira (1999) é a imitação, que seria a reconstrução daquilo que foi
observado no outro. E essa imitação contribui
no desenvolvimento da criança, pois através
dela ela consegue realizar ações que estejam
além de suas capacidades.
Na sala de aula a interação se inicia
com o professor escolhendo um tópico de seu
planejamento, fazendo perguntas aos alunos
e avaliando-os através de suas respostas. Dependendo da resposta positiva ou negativa do
aluno, a professora poderá prosseguir com o
seu planejamento. Mas essa interação pode
não fazer sentido para alguns grupos de alunos que não compreendem a importância e a
relevância de se aprender uma língua estrangeira.
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Para os PCNs (1998), criar grupos ou
círculos entre os alunos, torna a aula mais produtiva, pois os alunos podem interagir entre si.
Já para Castro (1996), tarefas com resolução
de problemas possibilitam maior interação entre os participantes, já que proporcionam maiores oportunidades reais de comunicação.

A “DESESTRANGEIRIZAÇÃO” DA
LÍNGUA ESTRANGEIRA
O autor Almeida Filho (1993) defende
a “desestrangeirização” do ensino de língua inglesa. Segundo ele, para um ensino eficaz de
língua estrangeira é preciso “desestrangeirizar-lá” primeiro, ou seja, torná-la conhecida para
o aluno.
Segundo os PCNs (1998), o professor
deve apresentar a língua de maneira que ela
não pareça “estrangeira” (estranha para o aluno), mas sim como a língua de outras pessoas,
que ele vai aprender a gostar, aos poucos.
Silva (1996) define que o grande objetivo de ensinar uma língua estrangeira é o desenvolvimento de habilidades comunicativas. E
para desenvolver essas habilidades, é preciso
ter conhecimentos prévios de percepção da
situação de uso e outros conhecimentos culturais.
O autor ainda advoga que aprender
uma nova língua na escola é uma experiência
que se realiza para e pelo aluno. Essa nova língua vai se “desestrangerizar” durante o aprendizado do aluno, para e na comunicação, sem
se ater apenas ao domínio de suas formas e
funcionamento, enquanto sistema.
Almeida Filho (1993) afirma que a
aprendizagem de uma língua estrangeira é dividida em duas modalidades: o aprender consciente (consiste no conhecimento de regras
e formalizações) e o aprender subconsciente
(o aprendiz envolve-se em situações reais de
construção de significados na interação com
outros falantes dessa língua).

O PAPEL DO PROFESSOR
Quanto ao papel dos professores,
Maza (1997, p. 87) afirma:
Somos, portanto, nós professores de língua estrangeira também responsáveis neste processo que prepara o aluno para interagir com competência, segurança e criatividade num sistema de globalização,
num mundo plugado pela Internet, onde a linguagem,
hoje mais que a cultura, é o recurso mais importante
para a inserção do indivíduo como cidadão do mundo (MAZA , 1997, p. 87)

Maza (1997) diz ainda que os professores deveriam preparar os alunos para a vida
e não apenas para tirarem notas boas e que o
aprendizado de uma segunda língua é algo útil
e valioso, ou seja, ele deve pensar no futuro
do aluno e não apenas em passá-lo de ano
e o aluno também deve ter essa consciência
de que o que ele aprende na escola deve ser
utilizado na vida, em seu futuro e não encarar
aquela atividade apenas como um modo de
ganhar boas notas.
A autora ainda afirma que o professor
é um agente motivador da aprendizagem, ou
seja, ele deve levar o aluno a ter interesse pela
língua estrangeira. E o professor deve também
estar atento às necessidades reais dos alunos,
fazendo do processo de ensino-aprendizagem
algo significativo para eles.
Segundo Monteiro (1996) um bom professor é aquele que: seleciona materiais adequados para a situação de ensino, aplica esses
materiais em sala de aula através de estratégias
e procedimentos por ele traçados, avalia seus
alunos e a si próprio com certa frequência, ou
seja, é um professor reflexivo que pensa em
seus alunos e em sua prática docente.
A Proposta Curricular do Estado de
São Paulo: Inglês (2008, p.15) aponta o seguinte pensamento sobre o seu plano escolar
na visão dos professores de língua inglesa:
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Pensar o currículo no tempo atual é viver uma transição, na qual, como em toda transição, traços do
velho e do novo se mesclam nas práticas cotidianas.
É comum que o professor, quando formula o seu plano de trabalho, indique o que vai ensinar e não o
que o aluno vai aprender. E é compreensível nesse
caso que, ao final do ano, tendo cumprido seu plano,
ele afirme, diante do fracasso do aluno, que fez sua
parte, ensinando, e que foi o aluno que não aprendeu
(SÃO PAULO, 2008, p. 15).

Pires (1997) advoga que a grande
maioria dos professores de línguas não sabem
ou não tem embasamento teórico sobre sua
prática pedagógica no que diz respeito à gramática, já que muitos deles acham que ensinando somente a gramática, estão ensinando
a língua por completo. Isso não quer dizer que
a gramática deve ser banida do ensino de línguas, mas ela deve dividir o espaço com outros aspectos importantes da língua, como em
situações reais de uso da língua, diálogos, lições de áudio.
A Proposta Curricular do Estado de São
Paulo: Inglês (2008, p. 43) no que se refere ao
ensino da gramática postula o seguinte:“Não
se trata mais de privilegiar a gramática ou as
funções comunicativas, mas de promover o conhecimento e reconhecimento de si e do outro,
traduzido em diferentes formas de interpretação do mundo, concretizadas nas atividades
de produção oral e escrita, desenvolvidas em
cada uma das etapas da escolarização”.
Outra dificuldade encontrada pelo professor de língua estrangeira é o despreparo dos
cursos de Letras de muitas faculdades. Ora se
o professor não foi preparado pelo curso de
sua formação, a sua única saída é seguir à risca o que apresenta o livro didático, segundo
Almeida Filho (1993),

[...] os professores estão quase sempre demasiado
ocupados em garantir sua subsistência, sobrecarregando com isso o seu tempo nas externas feiras de
aulas e quase nada engajados no seu aperfeiçoamento profissional e preparo pessoal para o verdadeiro e complexo ato de ensinar e educar através das
línguas ( Almeida Filho, 1993, p. 40).

Castro (1996, pg. 44) enfatiza que “[...]
a tarefa do professor é propiciar ao aluno experiências de aprendizado que o ajudarão a usar
a língua estrangeira para comunicação real sobre assuntos de interesse[...]”.
O trabalho do professor não deve ser
ao acaso, tudo o que fizer deve fazer sentido
num plano geral, de modo que não improvise o
tempo todo, sem crescimento consciente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante salientar que o ensino de língua estrangeira moderna, principalmente a língua
inglesa, é de extrema importância na vida dos estudantes, pois hoje em dia, o mercado de trabalho
exige uma língua estrangeira quando se busca um bom emprego ou almeja uma promoção.
O estudo de língua estrangeira é um ótimo meio de sensibilizar os alunos para mecanismos
de poder associados a uma língua. O ensino das línguas estrangeiras se dá fora da escola regular e
sua aprendizagem deve garantir ao aluno a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso.
No Brasil, o ensino de língua estrangeira não leva em conta o social na aprendizagem. A
leitura, por um lado, atende às necessidades da educação formal e, por outro, é a habilidade da qual
o aluno pode fazer uso social imediato. A leitura tem uma importante função no desenvolvimento e
aprendizado do aluno, já que ler em outra língua pode colaborar no desempenho do aluno como
leitor em sua língua materna.
A Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Inglês (2008) relata que a escola hoje não é
a única detentora da informação e do conhecimento, mas é seu papel preparar o aluno para conviver
em uma sociedade que emite a informação com tanta velocidade. E essa preparação deve acontecer com qualidade de aprendizagem e não com quantidade de ensino. Esse conhecimento deve
ser determinado por sua importância para a vida de hoje e de amanhã e além dos limites da escola.
Como consta nos PCNs (1998), dadas as condições das salas de aula da maioria das
escolas brasileiras (falta de materiais adequados, classes excessivamente numerosas, número reduzido de aulas por semana, tempo insuficiente dedicado a matéria no currículo e ausência de ações
formativas contínuas junto ao corpo docente) é quase impossível trabalhar as quatro habilidades
comunicativas de uma língua estrangeira.
Ainda sobre os objetivos do estudo de uma língua estrangeira, Polato (2008, p. 76) afirma
que o principal deles é: “[...] fazer com que os estudantes participem ativamente e criticamente de
um mundo com fronteiras diluídas no que diz respeito ao acesso à informação”.
Como define Silva (1996, p. 79): “[...] quanto mais o aprendiz pratica a língua-alvo em situações comunicativas socialmente significativas e se envolve cognitivamente no processo de aquisição,
mais fluente ele se torna”.
Consta na Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Inglês (2008) que o aprender uma
segunda língua não é apenas interagir com a sociedade e o meio ambiente, mas também aumentar
o poder de cidadão, proporcionando ao aluno maior acesso e melhores possibilidades de interpretar
informações no contexto social em que são apresentados.
Celani (1997) afirma que aprender uma segunda língua contribui na formação cultural, no
desenvolvimento das habilidades intelectuais e assim sendo, o aprendiz não deve ater-se somente às
preocupações de ordem pragmática.
Segundo Ferreira (1997) o verdadeiro intuito de se aprender uma língua é a comunicação:
precisamos entender as pessoas e fazer com que elas nos entendam. Os PCNs (1998) apontam
que há três importantes conhecimentos que o aluno deve ter para que possa aprender uma segunda língua: o conhecimento sistêmico (sobre o sistema da língua), conhecimento
d e
mundo (conhecimentos prévios, alguma coisa que ele já saiba sobre a língua,
antes mesmo de ter contato com ela na escola), e conhecimento de organização textual (como a língua se organiza, organização da informação
oral ou escrita).
Enfim, o professor precisa construir conhecimentos teóricos sólidos para tomar decisões sobre sua prática pedagógica e o aluno deve
relacionar os conhecimentos prévios que tem de sua língua materna
com o que vai aprender na língua inglesa para tornar o aprendizado significativo e compreensível para ele.
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DESAFIOS NA FORMAÇÃO DOCENTE PARA
PRIMEIRA INFÂNCIA

RESUMO: O objetivo deste artigo é investigar a formação e o desafio docente para a primeira
infância frente às especificidades da faixa etária, destacando as formas de organização espaço-temporal e as relações entre os comportamentos e a pedagogia dos educadores. Como
objetivos específicos, têm-se: Estabelecer as nossas bases conceituais sobre espaço, ambiente, tempo, interações e o desenvolvimento humano, tendo como referência as teorias
de Vygotsky e Wallon, que nos ofereceram subsídios para esta empreitada. Será destacado a
importância da formação do professor que ultrapassa as questões ligadas ao seu fazer diário
levando a reflexões que qualificam a prática e expõe sua intencionalidade. Como resultados,
este trabalho busca oferecer subsídios para pensar nas questões relacionadas às interações
e trocas estabelecidas entre crianças e adultos dentro de uma rotina e organização específica
em relação aos processos de desenvolvimento do humano, sempre tendo em vista a dimensão sócio histórica e formativa.

Palavras-chave: Formação; Desenvolvimento Infantil; Pedagogia.
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INTRODUÇÃO

A

lém dos objetivos e problemática já explicitados anteriormente no resumo deste
artigo, é preciso ressaltar que um problema é sempre uma questão proposta para
que se dê solução, isto é, um obstáculo. Sendo assim, temos vários obstáculos
na educação. Não daremos soluções, mas podemos fazer parte daqueles que buscam respostas com o objetivo de qualificar o cotidiano nas escolas. É tarefa do educador ter consciência
quanto aos ideários que fundamentam suas ações pedagógicas, ele não pode deixar de ter clareza sobre os fundamentos de sua prática. E por sua vez, esta prática não é somente mais uma
técnica desenvolvida do como fazer, mas a consciência do porquê fazer.
Assim, o interesse maior deste trabalho é a formação de professores com foco nas especificidades da faixa etária, para isto utilizamos a abordagem “Sociointeracionista” de Vygotsky,
que compreende que o desenvolvimento ocorre nas interações e mediações estabelecidas entre
seus pares sociais.
Esta abordagem nos oferece subsídios para pensar nas questões relacionadas às interações e trocas estabelecidas no berçário dentro de uma rotina e organização específica, em relação aos processos de desenvolvimento do humano com ênfase na dimensão sócio histórica. A
criança não aprende simplesmente porque o professor estabelece uma atividade com objetivos
específicos para este fim, como diz Vygotsky (2007, p. 53).
Este conhecimento é fundamental na formação do professor da primeira infância, pois
ultrapassa apenas a compreensão de teorias sem lastro prático, sendo fundamental reconhecer
que a aquisição de conhecimentos se dá na interação do sujeito com o meio. Este sujeito interativo adquire conhecimentos a partir de relações interpessoais e concomitantemente com as
trocas estabelecidas com o meio.
Wallon também auxilia neste percurso, pois ao tratar sobre a importância das emoções
na psique do indivíduo, indicando também que a individualidade só se faz possível no social.
Tanto para Wallon (1981) como Vygotsky (1991), só podemos compreender a individualidade
como construção social.
Qual a criança que falamos e em que tempo? Quem são estes educadores? que espaço
educacional é este? Estas são algumas questões que permearam este trabalho.
Escolhemos a modalidade de pesquisa bibliográfica e a forma de abordagem qualitativa.
As observações ocorrem tendo como base a conceituação teórica e a experiência da prática na
educação infantil.
Conforme já exposto o objetivo geral deste trabalho, no resumo, vale ressaltar que este
objetivo busca relacionar a formação de professores para a primeira infância que o possibilite
a analisar os tempos e os espaços do cotidiano infantil, e revelar os elementos presentes no
cotidiano das escolas de educação infantil que não são neutros e revelam a pedagogia presente
nas instituições educativa e interagir de forma dialética entre teoria e prática
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Quanto à estrutura do trabalho, está dividido em duas seções. A primeira apresenta o
levantamento sobre as diversas legislações que a partir da constituição de 1988 elevou a condição da criança como sujeito de direitos, destacando a Lei de diretrizes e Bases da Educação de
1996 que trouxe uma importante definição em relação à educação infantil, que obteve o status
de ser a primeira etapa da educação básica, saindo do campo da assistência para a educação.
Já a segunda, tem como foco discutir a formação do professor de educação infantil.
Procurando destacar a importância deste professor que atuará com bebês do século XXI, com
realidades diferenciadas, o que envolve organizações familiares das mais diversas, este professor não pode contar apenas o curso de graduação. Desse modo, será apresentado duas
pesquisas de Mello (2012) e Kishimoto (2009) que apontam a falta de disciplinas nos cursos de
graduação e pós-graduação voltados para educação infantil e suas especificidades.
Como justificativa, conforme já exposto resumidamente, mostra que com o conhecimento acumulado sobre a infância sua forma de aprendizagem devem ser e muito bem utilizados
para a formação do professor que irá trabalhar com esta faixa etária, que deverá possuir subsídios para pensar nas questões relacionadas às interações e trocas estabelecidas entre crianças
e adultos dentro de uma rotina e organização específica em relação aos processos de desenvolvimento do humano sempre tendo em vista a dimensão sócio histórica e formativa.
Desse modo, a problemática se pauta em mostrar as dificuldades que professores da
educação infantil têm em lidar com crianças de creche pública, crianças de até sete anos de idade, de nove até doze anos de idade na fase do ensino fundamental. Estes números se mostram
elevados quando pensamos na prática cotidiana do professor, que para dar conta das atividades
diárias principalmente com bebês, acabam por valorizar mais ações emergentes do que as considerações com as necessidades emocionais da criança pequena.
A ação pedagógica não é neutra, e o senso comum banaliza situações corriqueiras do
cotidiano como algo “comum” e isento de valores. A importância da formação do professor ultrapassa as questões ligadas ao seu fazer diário levando a reflexões que qualificam a prática e
expõe sua intencionalidade. Há vários fatores na estrutura desta correlação de forças, que interagem nas considerações sobre a educação de crianças pequenas, e que por sua vez refletem
no currículo, seja ele explícito ou subterrâneo.
Por último, será tecido as considerações finais, apontando o desafio para a universidade
na formação de professores para educação infantil do século XXI.
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de crianças oriundas de famílias pobres, e está
sempre presente esta noção de adequação
das classes populares aos códigos culturais,
As diversas formas de conceber a in- homogeneização e padronização da infância.
fância sofrem diretamente a influência na sua
A ação pedagógica da família, não é
produção, na história da civilização em que se
localiza. Somos seres temporais e como tal fortuita e descolada da lógica imposta do arpertencemos a uma época com conhecimen- bítrio cultural, mas muitas vezes a ação pedatos, experiências e sentimentos típicos da ge- gógica imposta pela família seja pela clareza
e a lógica da ação, seja pelo modelo vivido
ração da qual fazemos parte.
pelo cotidiano do núcleo familiar, choca-se diA valorização e os sentimentos atribuí- retamente com o modelo escolar, seja em que
dos à infância nem sempre existiram da forma nível estiver principalmente dependendo da
como hoje são concebidos e difundidos, as classe social na qual se localiza a família.

EDUCAÇÃO INFANTIL: TEIA DE
SIGNIFICADOS

mudanças econômicas e políticas da estrutuBourdieu, ainda no mesmo raciocínio
ra social, modificam não só a realidade como
conhecemos como também a percepção que citado acima, dizendo a respeito da ação pedagógica agora no âmbito da escola, afirma
temos.
sua função de reproduzir a cultura dominante,
Segundo Moysés Kuhlmann as tendên- “contribuindo deste modo para reproduzir a escias recentes nas pesquisas relativas à infân- trutura das relações de força, numa formação
cia, sua história e sua educação têm enfatiza- social na qual o sistema de ensino dominante
do a perspectiva de se aproximar do ponto de tende a assegurar-se do monopólio da violênvista da criança. Além disso, ao procurar levar cia simbólica legítima” (BOURDIEU, 2000, p.
em conta essa fase da vida caracterizando-se 21).
como realidade distinta do adulto, não podemos nos esquecer de que continuamos adultos pesquisando e escrevendo sobre elas. Por
um lado, a infância é, um outro mundo, do qual
nós produzimos uma imagem mítica” (FARIAS
& PALHARES, 1999, p. 56).

Há vários fatores na estrutura desta
correlação de forças, que interagem nas considerações sobre a educação de crianças pequenas, e que por sua vez refletem no currículo, seja ele explícito ou subterrâneo. A força
da moralidade e de inculcação de elementos
Esta imagem mítica que produzimos virtuosos na criança pequena, compõe aquele
da infância influencia não só o senso comum ideal de criança citado acima como imagem
como reproduz a cultura na qual estamos inse- mítica que os adultos estabelecem.
ridos. Não é necessário nenhum esforço menApesar da fragilidade do corpo infantil,
tal para perceber que a infância é uma etapa
que precede a vida adulta e que, portanto, têm o adulto vê nele uma ameaça a sua autoridasuas peculiaridades, peculiaridades estas que de e a ordem silenciosa da sua submissão. O
da forma como são vistas e interpretadas inter- corpo é a nossa expressão no mundo e como
ferem diretamente no relacionamento dos adul- tal receptora tanto do afeto, carinho e respeito, como também de práticas educacionais de
tos com elas.
punição, repressão e controle (SACRISTÁN,
Ainda que as diversas Leis que vieram 2005, p.64).
na esteira da Constituição de 88 preconiza a
educação em todos os níveis como um direito
da criança. A creche pública ainda é um espaço estigmatizado, embora hoje em menor grau,
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Falar de currículo é falar de saberes,
de gente, de práticas, de histórias, dores, contradições e principalmente de compromisso.
Portanto, a formação acadêmica do professor
deverá possibilitá-lo discutir estas questões na
sua prática cotidiana. Todos os homens e mulheres foram crianças um dia, mas a infância
não é igual para todos.
Pesquisar a concepção de infância, homem, educação que direciona o currículo na
formação de professores para a primeira infância é uma tarefa que deve levar em conta os
símbolos, as representações envolvidas como
também a trama social que compõe as histórias de vidas.

so de graduação. Estudos e especializações
devem incrementar os conhecimentos necessários para que se dê suporte a este trabalho
complexo que envolve necessariamente a formação de personalidade humana.
Mello (2012, p.13) aponta que um desafio se apresenta às diferentes faculdades de
educação para se adaptar a formar estes jovens professores que ao ingressar na carreira
do magistério devam estar seguros de suas
ações educativas. Para isso é mister “integrar
estudos e pesquisas sobre as crianças pequenas nas diferentes áreas de atuação”.

A formação do professor de educação
infantil no Brasil ainda é muito precária, apesar
dos dados oficiais apontarem um aumento sigA FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA
nificativo na escolaridade dos professores. A
EDUCAÇÃO INFANTIL
grande questão que se coloca é a falta de curVimos nesta seção, uma teia de signi- sos universitários que atendam a necessidade
ficados que envolvem o trabalho com crianças da demanda da educação infantil.
bem pequeninas. Não basta simplesmente obSegundo Kishimoto (2009) um estudo
servar o trabalho de professores com experiência nesta faixa etária para que se qualifique realizado no estado de São Paulo com auxílio
o trabalho, é preciso muito mais e em diversos do MEC e da Fundação Orsa de 1997 a 2000
apontava de um total de 140 instituições públicampos.
cas e particulares de ensino superior, apenas
Primeiramente é necessário que haja três universidades, sendo uma pública e duas
o reconhecimento de nossos governantes da particulares possuíam curso de formação para
importância da primeira infância, se não hou- professor de educação infantil.
ver o investimento adequado para educação, o
Os antigos cursos de ensino médio que
primeiro corte de gastos sempre ocorrerá para
as crianças abaixo de 3 anos (MELLO, 2012). ofereciam habilitações para o magistério foram
extintos e em seu lugar abre-se espaço para
Professor de bebês é uma profissão uma nova modalidade denominada de Normal
que desponta na área de pedagogia e ainda Superior, que visa formar professores para eduque se iniciasse um amplo processo de dis- cação infantil, mas o foco ainda é a docência
cussão, na prática das instituições universitária sem contemplar as especificidades da criança
pouco se efetivou na formação de professores de 0 a 3 anos de idade.
com as devidas especificações.
O governo Federal realizou em 2000
Outra questão a se destacar é que um censo especial sobre a Educação Infantil
para formar este professor que atuará com os brasileira, os dados apontam sua expansão em
bebês do século XXI, com uma realidade dife- todos os estados da nação, os dados revelaram
renciada, organizações familiares das mais di- também, que a maioria dos municípios brasileiversas e conhecimentos se multiplicando, este ros possui algum tipo de oferta de Educação
professor não basta contar apenas com o cur- Infantil; entre 5.507 municípios, em torno de
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99% têm pelo menos um estabelecimento que
atende a crianças em creches ou na pré-escola. Ainda segundo o levantamento, existem
92.526 estabelecimentos de Educação Infantil
no País que atendem crianças entre 0 e 6 anos
de idade, sendo que 67% pertencem às redes
de Educação municipais.

Se esta realidade ainda está distante
dos nossos cursos universitários, ainda mais
quando analisamos as enormes dificuldades
enfrentadas para a formação de professores
na primeira infância, os cursos de graduação
em pedagogia pouco se oferecem disciplinas
voltadas para esta especialidade.

Estes pontos destacados neste documento revelam uma questão fundamental para
o desenvolvimento do trabalho com crianças
pequenas. Se, como aponta o documento, a
pré-escola se assemelha à educação primária,
hoje vemos a educação das crianças de 0 a 3
anos se assemelhando à pré-escola.

Kishimoto (2009, p.48-49) faz uma avaliação do currículo de Pedagogia da FEUSP e
aponta diversas dificuldades que se relacionam diretamente com a formação do professor
de educação infantil dentre elas destacamos:
• Por estruturar vários projetos de formação a estrutura curricular ficou diluída.
• O currículo não enfatiza a formação do
professor de educação infantil. Há apenas
uma disciplina com 60 créditos, que se relaciona a área e que permite que os alunos
recebam certificação neste nível de ensino.
• As disciplinas metodológicas ocupam
30 e 60 horas e devido ao curto período
optou-se pela prioridade das séries iniciais.
• A estrutura física e institucional impede
a prática de atividades fundamentais para a
formação docente como, por exemplo, as
áreas de Arte e Movimento.

Esta afirmação que faço é baseada
nos diversos relatos apontado em pesquisas
(HADDAD, 1991, MACHADO, 2002, OLIVEIRA,
2005) sobre a dificuldade que tem o professor
da primeira infância em desenvolver atividades
ditas “pedagógicas” com crianças bem pequenas. Há uma grande confusão entre os significados cuidar e educar, como se o cuidado de
crianças pequenas, haja vista a necessidade
disso devido a faixa etária, os professores não
estivessem desenvolvendo seu oficio maior
que é o educacional.
A universidade é o local privilegiado
para a formação do professor, e esta por sua
vez deveria possibilitá-la de uma forma prática-reflexiva. Segundo Kishimoto (2009, p.47) a
prática reflexiva “exige um olhar para o próprio
trabalho e seu contexto imediato” e por sua
vez a pesquisa requer “descrições e explicações de realidades visíveis e mensuráveis”.
Portanto, não basta apenas a pesquisa
para formar profissionais reflexivos, é necessário como diz Kishimoto a conjugação do “espaço da academia com o local em que ocorre a
prática pedagógica e desenvolver mecanismos
específicos para análise das práticas, estudo
de caso, entre outros.”

Estes pontos levantados por Kishimoto
complementam a pesquisa de Mello, uma vez
que com o olhar focado no curso de graduação
em pedagogia, percebe-se a pouca importância que se dá na formação para os primeiros
anos da infância. Assim, como diz Kishimoto,
o currículo da FEUSP certifica o professor de
educação infantil, mas não o forma.
Há algumas questões a se considerar
na formação do professor de 0 a 3 anos de idade, uma questão central é o desenvolvimento
infantil o que envolve necessariamente estudo
e reflexão teórico-prática sobre o meio, na qual
a criança participa. O meio inclui a dimensão
das relações humanas, a dos objetos físicos e
a dos objetos de conhecimento a serem explorados, compreendendo-se que estão inseridos
em contexto diversificados e em culturas específicas.
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Segundo Galvão (GALVÃO, 1995,
p.45) na teoria de Wallon o desenvolvimento
é um processo de alternâncias entre cognição
e afeto, ou, entre razão e emoção. Neste processo de constituição e desenvolvimento da
criança a cognição e afeto vão “construindo-se
reciprocamente, num permanente processo de
integração e diferenciação”.
Na concepção walloniana a emoção é
um estado psíquico dos mais primitivos que
a tomada de consciência de si e do mundo,
fornecendo bases para a cognição e a formação da personalidade. A gênese das emoções
está nas primeiras relações que o bebê estabelece com a mãe e com as pessoas significativas neste relacionamento. E a comunicação
do bebê é a sua expressão no mundo. O bebê
fala, e para compreender esta fala é necessário estar atento às suas emoções que se expressam de diversas formas: choro, agito das
pernas, apatia, alterações de ordem biológica
ou psíquica. A maioria destas emoções não é
controlada pela razão.
Para Wallon (1995) as emoções são as
primeiras manifestações de necessidade afetiva do bebê, sendo um canal entre ele e o seu
meio, tanto biológico como social. Inicialmente as manifestações do bebê são desordenadas e respondem principalmente a satisfação
de suas necessidades básicas de saciedade:
fome, frio, dor, desconforto.
Com o passar do tempo a criança
canaliza de forma diversa suas emoções, sai
do campo puramente de sobrevivência para
a diferenciação, o que é o nascimento da razão. Estabelecendo posteriormente condutas
aprendidas na cultura na qual a pessoa está
inserida. Segundo Wallon (1995): “[...] o lugar
que ocupa as emoções no comportamento da
criança, a influência que continuam a exercer
sobre o do adulto, abertamente ou em surdina,
não é, pois, um simples acidente, uma simples
manifestação de desordem”.

Portanto, as emoções ocupam um lugar de destaque na evolução da consciência
de si e do outro, é um fenômeno psíquico e
social. Como este fenômeno é compreendido
nos ambientes educacionais de crianças pequenas? A manifestação mais evidente, e que
mais incomoda, é o choro. O choro pode ocorrer por vários motivos além de uma necessidade biológica que precisa ser suprida.
O período de adaptação dos bebês
nas creches é o momento mais difícil, tanto
para creche como para as famílias e o choro
é o principal indicativo se a criança está ou
não se adaptando a este novo ambiente e as
pessoas que ali estão. Mas, seguramente é a
instituição que estabelece suas regras e formas de adaptação, e estes por sua vez trazem
expressa a concepção de criança e de seu desenvolvimento.
A criança, desde o momento de seu
nascimento inicia um processo de reconhecimento do seu entorno, inicialmente toma a si
mesmo como referência para esta percepção
e aos poucos, com a maturação do sistema
nervoso vai se apropriando de “linguagens e
de formas cognitivas mais complexas existentes em seu entorno cultural, a qual ocorre nos
inúmeros momentos em que ele estabelece e
percebe as relações com elementos de sua
cultura e as avalia” (OLIVEIRA, 2005, p.147).
O bebê ao ingressar na creche, é introduzido a um novo contexto, cujas relações não
são da mesma forma que em sua casa com
sua mãe e as pessoas com as quais interage.
Se ao mínimo desconforto a mãe busca satisfazer a necessidade do filho, na creche ele encontrará pessoas que cuidam de vários bebês,
como ele lidará com suas emoções, e como o
educador interpretará as necessidades, seja de
que ordem forem , expressas no choro ou mesmo na apatia? Os arranjos serão realizados e
o tempo dará o contorno destas relações, mas,
todas estas situações são aprendizagens (OLIVEIRA, 2005).
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O ambiente de creche possibilitará ao
bebê uma ampliação de suas relações sociais,
novas pessoas e situações são introduzidas
tanto para ele como para sua família. Estes contextos não mais serão os mesmos, passarão
por modificações que podem ser enriquecidos
se houver contribuições dos adultos envolvidos
no processo (OLIVEIRA, 2005).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A modalidade de pesquisa é bibliográfica e a forma de abordagem qualitativa. As
observações ocorrem tendo como base a conceituação teórica e a experiência da prática na
educação infantil. O Centro de interesse deste
trabalho é a formação de professores com foco
nas especificidades da faixa etária, para isto
utilizamos a abordagem “Sociointeracionista”
de Vygotsky, que compreende que o desenvolvimento ocorre nas interações e mediações
estabelecidas entre seus pares sociais.

Outros importantes elementos utilizados foram a LDB e Lei Orgânica do Município
que atrelam o direito da criança à formação e
capacitação do professor. Os resultados deste
estudo apontam para a importância de um curso universitário de pedagogia para educação
infantil com as devidas especificidades para a
faixa etária, que possa promover uma formação
em que desde o primeiro ano alie teoria e prática, como também desenvolver uma concepção abrangente de educação infantil, ao longo
dos diversos níveis do sistema educativo. Para
isso, as propostas de Mello publicadas na educação infantil contribuíram para construção
desse trabalho.

A abordagem escolhida foi a descritiva
observando as creches com berçários e agrupamentos da educação infantil. Este trabalho
buscou por meio da compreensão do desenvolvimento infantil, tendo Galvão (1995), Rossetti
(1993) e Formosinho (2004) que apresentam
a teoria de Wallon e Vygotsky como referência
principal, um suporte necessário para compreender as questões fundamentais que devam
compor um curso voltado para esta faixa etária.
Destacando as formas de organização
espaço-temporal e as relações entre os comportamentos e a pedagogia dos educadores.
No Brasil, a educação infantil foi, por
muito tempo, relegada em segundo plano. Portanto, essa pesquisa teve como base a própria
Constituição de 1988, onde a criança passou a
ser sujeito de direitos, sendo esses direitos dever do Estado, conforme versa no artigo 208,
inciso IV da Constituição federal de 1988: “[...]
dar atendimento em creches e pré-escolas às
crianças de 0 a 6 anos”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Iniciamos esta pesquisa com o foco nos professores da primeira infância e as especificidades desta faixa etária. Fizemos todo um apanhado sobre o desenvolvimento infantil e apontamos como no cotidiano dos berçários se torna extremamente difícil observar tantos detalhes
que envolvem o processo de educação e cuidado das crianças pequenas.
Nas poucas pesquisas da área aponta-se para a quase total ausência de formação adequada para professores desta faixa etária, isto se reflete no contingente de professores jovens
que vão trabalhar nos berçários e sentem-se frustrados por não perceber suas atividades como
pedagógicas.
Este pequeno trabalho aponta o desafio para a universidade na formação de professores
para educação infantil do século XXI. O conhecimento acumulado sobre a infância sua forma de
aprendizagem e desenvolvimento são essenciais para a formação do professor que irá trabalhar
com esta faixa etária, que deverá possuir subsídios para pensar nas questões relacionadas às
interações e trocas estabelecidas entre crianças e adultos dentro de uma rotina e organização
específica em relação aos processos de desenvolvimento do humano com ênfase na dimensão
sócio histórica.
A criança não aprende simplesmente porque o professor estabelece uma atividade com
objetivos específicos para este fim, como diz Vygotsky (2007, p. 53). Este conhecimento é fundamental na formação do professor da primeira infância pois, ultrapassa apenas a compreensão
de teorias sem lastro prático, se torna fundamental reconhecer que a aquisição de conhecimentos se dá na interação do sujeito com o meio.
Este sujeito interativo adquire conhecimentos a partir de relações interpessoais e concomitantemente com as trocas estabelecidas com o meio. O olhar do professor está intrinsecamente ligado a sua concepção, este olhar percebe as oportunidades que se abrem em todos os
momentos em que adultos e crianças interagem.
Este olhar dialoga com as crianças e ao mesmo tempo dialoga com o mundo, realizando
uma teia de comunicação. É capaz de perceber as possibilidades existentes mesmo dentro de
uma rotina marcada por horários e funções a serem cumpridas.
É possível em atividades, consideradas até mesmo mecânicas, encontrar os caminhos
de potencializar o desenvolvimento da criança. Por isso, é importante investigar as expressões infantis, na busca de compreender os diferentes
significados que se expressam em seus comportamentos.
O adulto, em particular o professor de educação infantil,
como parceiro experiente poderá auxiliar o bebê, desde muito cedo,
a compreender e dar sentido às suas vivências e emoções. E a universidade não pode ausentar-se deste campo de pesquisa, precisa
comprometer- se com a formação de professores compromissados
com este campo do saber.
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EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

RESUMO: O presente trabalho de pesquisa tratará sobre a educação e as relações étnico-raciais
nas escolas. Verifica-se que o preconceito na escola não existe apenas em relação ao negro,
mas também em relação à criança gorda, a que usa óculos e a que foge dos padrões de beleza
estabelecidos pela sociedade. Assim, os profissionais da educação reflitam sobre o assunto
para planejar políticas que minimizem o preconceito na escola e, consequentemente, na sociedade. Infelizmente muitos profissionais não dão essa atenção porque não pararam para
refletir sobre isso. Se você não parar para refletir, acaba praticando uma educação racista,
mesmo que inconsciente, e as crianças percebem esses conceitos. Cada população parece
ter seus lugares bastante delimitados no imaginário coletivo, transbordando para o convívio
social. Algumas crianças mostraram-se hostis frente a essa postulação, demonstrando a sua
indignação contra conteúdos discriminatórios. Mas, haveria ainda os que se “adaptam” ao
discurso do opressor, percebendo-se como selvagens, sem humanidade, impossibilitados de
protestar contra sua condição por se sentirem amordaçados pela internalização maciça dos
padrões dominantes.

Palavras-chave: Educação; Étnico-Raciais; Preconceito; Racismo; Escola.
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INTRODUÇÃO

E

studar o presente tema é imprescindível para notarmos como as crianças tratam a
diferença entre as pessoas. Em todos os grupos humanos, é possível observar a
utilização de meios pedagógicos como forma de transmissão do saber, por meio
dos quais os sujeitos compartilham conhecimentos, símbolos e valores.
Assim, o objetivo do presente estudo é analisar como o preconceito racial atua e está
sendo tratado nas escolas, observando se as crianças fazem diferença entre os demais, dependendo da cor, classe social e religião, formas de discriminação que se verifica na maioria das
instituições escolares infantis.
Em sociedades “modernas”, criou-se uma sistematização desse saber, nas quais mediante modelos formais e centralizados as informações são transmitidas. Acreditava-se que essa
seria a forma viável de adquirir polidez e desenvolver um conhecimento mais especializado. Esse
locus de conhecimento foi denominado Escola, constituindo-se num sistema aberto que passou
a fazer parte da superestrutura social formada por diversas instituições como: família, igreja,
meios de comunicação. O sistema escolar é organizado para cumprir uma função social que,
em geral, está de acordo com as demandas sociais.
O seu principal objetivo é formar um sujeito apto a assumir seu espaço na sociedade
capitalista, ou seja, produtivo, submisso, tendo boa interação com o seu grupo social. Para isso,
é necessário manter ativos os controles sociais, que são formados por regras aplicadas ao cotidiano escolar, “sanando” qualquer disfunção que venha impedir a efetivação do processo educativo. Para um controle mais eficaz, utilizam-se recursos que podem variar desde a retaliação ou
punição até a segregação e marginalização dos grupos considerados desviantes da norma. Essas regras institucionais operam de modo simbólico, repercutindo e legitimando outros espaços
sociais que habitualmente estão de acordo com as instâncias de poder (ABRAMOVAY, 2002).
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DEFINIÇÃO DE PRECONCEITO
A discussão a respeito da educação e
das relações étnico-raciais, preconceito é uma
tarefa muito ampla, dessa forma neste capítulo
tem-se por objetivo central discutir duas questões fundamentais: o Preconceito, pois para iniciar este trabalho é muito importante ter consciência dos vários significados que podem ser
atribuídos a este termo, e as formas de preconceito encontradas na vida em sociedade.
O Preconceito é uma realidade que permeia as relações humanas em toda a história
da humanidade, tendo, portanto, vários significados e interpretações, pois sua manifestação
pode ser “exteriorizada de diversas maneiras,
todas com ampla participação em nosso cotidiano” (PINSKY, 2006, p.39). Inicialmente preconceito pode ser definido, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa como um:
1. Conceito ou opinião formados antecipadamente,
sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos;
ideia preconcebida. 2. Julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste; 3.
Superstição, crendice; prejuízo. 4. Suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos,
religiões etc.” (FERREIRA, 1999, p.1380).

O trecho acima é simples e objetivo
para que se possa refletir melhor sobre o significado de preconceito, porém não podemos
nos deter somente a estes significados acima
descritos, pois a discussão a respeito do preconceito é tarefa ampla e muito debatida por
diversos autores. Bobbio (2002, p. 103) descreve em seus escritos que preconceito pode
ser entendido como: “[...] uma opinião ou um
conjunto de opiniões, às vezes até mesmo uma
doutrina completa, que é acolhida acrítica e
passivamente pela tradição, pelo costume ou
por uma autoridade de quem aceitamos as ordens sem discussão”.

autor argumenta que nem toda opinião errônea
pode ser considerada um preconceito. Para
Crochík (1997) o preconceito se enraíza mais
facilmente naqueles que já estão predispostos
a aceitá-los sem reflexão prévia; Considera o
preconceito como um conceito e um juízo prévio às experiências, sendo manifestados individualmente e correspondendo às necessidades
irracionais do ser humano, como resposta aos
conflitos gerados no processo de socialização.
A marca principal atribuída ao preconceito é
o agir de forma imediata perante alguém ou
alguma situação sem pensar e refletir mais profundamente.
Segundo Guimarães (1997), o preconceito se forma em três dimensões onde na primeira ocorre a assimilação de conceitos errôneos, é quando se aprende, por exemplo, que
mulher é burra, índio é preguiçoso ou negro é
sujo. Já na segunda dimensão ocorre o medo
do diferente, criando assim um sentimento de
insegurança, que termina por gerar ódio e desprezo. Por fim, a terceira dimensão é a concretização desse sentimento de ódio e desprezo
através da segregação ou violência física contra os discriminados.
Crochik (1997, p. 43), acrescenta e
argumenta que o preconceito não está só no
indivíduo, está também na sociedade, citando
como exemplo o nazismo . Considera a ideia
de preconceito bastante ampla de forma que
ele pode ser gerado dentro de cada uma das
dimensões da realidade: a social e a individual.
De acordo com Bobbio (2002, p. 117)
os preconceitos se desenvolvem na cabeça
dos homens, sendo então necessários combatê-los na cabeça dos homens, através do: “[...]
desenvolvimento das consciências e, portanto,
com a educação mediante uma luta incessante
contra toda a forma de sectarismo” .

Com base nas discussões de Crochik
Ainda, segundo Bobbio (2002), o pre- (1997) e Bobbio (2002), pode-se entender que
conceito acaba por ser uma opinião errônea o preconceito sempre existirá, mas com uma
tomada como verdadeira, porém este mesmo sociedade bem esclarecida, em que a educa53
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ção é o ponto de partida para a formação de
cidadãos conscientes, capazes de transmitir
bons frutos às futuras gerações, certamente o
nível de preconceito presente em nossa sociedade será atenuado, pois a maior arma contra
o preconceito é a informação e a reflexão de
nós, seres humanos.
Pinsky (2006) conclui este pensamento, dizendo que “a melhor forma de combater
o preconceito é aumentar nossa tolerância. Tolerância aqui entendida não como conformismo, mas como uma aceitação da diferença”
(PINSKY, 2006, p.119). Parece haver cada vez
mais nos dias de hoje uma forte tendência ao
surgimento e reaparecimento de preconceitos
e para termos noção de tamanha problemática,
discutiremos a seguir as diversas formas de
preconceito encontradas no cotidiano social.

PRECONCEITO RACIAL
O preconceito é uma predisposição
revelada em atitudes generalizadas voltadas a
algum grupo, não diferenciando seus indivíduos. Krech et al. (1975) afirmam que as atitudes
humanas são orientadas por aspectos cognitivos e afetivos direcionados para ações. Dessa
forma, os estereótipos seriam tentativas cognitivas de justificar o preconceito a partir de uma
percepção distorcida de seu alvo. Os afetos
por sua vez, sejam hostis ou favoráveis ao alvo,
não se amparam na experiência.
Amaral (1995), também nessa linha,
afirma que preconceitos, atitudes e estereótipos estão relacionados e nesse sentido as atitudes colocariam à mostra as predisposições
oriundas do preconceito. A autora, porém, ressalta que, diante daquele que é significativamente diferente, além da estereotipia racional,
teríamos uma invasão dos aspectos afetivos
naquilo que ela denominou de “hegemonia do
emocional”. Dessa forma, diante do alvo, além
do estabelecimento de uma barreira racional
vinda através de estereótipos consagrados socialmente, teríamos também uma forte carga
emocional impedindo-nos de nos aproximar da
pessoa real e concreta.

Originalmente as abordagens a respeito do preconceito localizaram sua origem em
processos psíquicos individuais. A falta de contato com membros dos grupos alvo do preconceito, o deslocamento de características reprimidas e projetadas e a rigidez psíquica foram
algumas das teorias elaboradas no passado
(MARTINEZ, 1996).
Porém, com o avanço da Psicologia, as
relações sociais e a categoria social à qual o
indivíduo pertence passaram a ser mais estudadas e, conseqüentemente, a explicação para
o preconceito passou a colocar em relevo as relações de poder intergrupais no qual a coesão
e estima de um grupo estariam relacionadas à
manutenção de uma imagem desfavorável de
outro grupo. Além disso, as explicações ideológicas para as diferenças sociais existentes se
beneficiam dos conflitos culturais favorecendo
o desenvolvimento de atitudes discriminatórias
(CAMINO, 1996; LACERDA et al, 2002).
Porém, a abordagem aqui proposta
para a conceituação do preconceito pretende
se alinhar com a posição adotada pelos pensadores da Teoria Crítica da Sociedade. Aqui,
as causas individuais e sociais do fenômeno
devem ser vistas numa relação de simultânea
oposição e complementaridade em que ideologia, sociedade e personalidade não se explicam isoladamente.
Assim, se o grupo é referência para o
estabelecimento de estereótipos e o consequente desenvolvimento do preconceito, o surgimento do preconceito não se baseia neste.
Há que se atentar para a pressão da ideologia
dominante sobre o indivíduo. Também nessa
linha, Heller (1972) afirma que o preconceito
se associa aos interesses particulares do indivíduo alimentados pela ênfase na particularidade e na individualidade presentes na ideologia contemporânea. Manifestação individual de
origem social, o preconceito se dá no cotidiano das relações a partir de generalizações já
consagradas pelos estereótipos presentes na
cultura em que vivemos.
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Deste modo, o desenvolvimento de atitudes hostis diante de determinado objeto, ao
mesmo tempo em que responde a conteúdos
psíquicos específicos do preconceituoso, se
alimenta tanto dos afetos presentes no indivíduo como também dos estereótipos vindos da
cultura na qual este se encontra (CROCHÍK,
1997). Adorno e Horkheimer (1985) apontam
que o preconceituoso realiza uma falsa generalização, considerando semelhantes todos os
membros de um grupo, impedindo o conhecimento mais pormenorizado de cada um dos
seus indivíduos. Tal desconhecimento resiste a
argumentos vindos da experiência real, considerando como naturais e imutáveis certas características que evidenciam os valores negativos atribuídos a certo grupo alvo.
Trata-se de uma estereotipia de pensamento na qual a partir de certas características
se associam outros atributos, como, por exemplo, associar o fato de alguém ser judeu com a
certeza de que isto o torna avarento ainda que
diante de qualquer prova que venha a evidenciar o contrário.

O presente estudo, ilustra a presença de preconceito em sala de aula contra os
alunos identificados com a marca da pobreza. Porém, vale lembrar que, independente da
pessoa ou do grupo vítima desta forma de discriminação, a atitude preconceituosa em estudantes e professores do Ensino Infantil deve
ser denunciada a fim de encontrarmos modos
mais eficazes de combater tal prática.

EXPRESSÕES DO PRECONCEITO NA
ESCOLA
Segundo Pinsky (2006, p. 07), “várias
expressões de preconceito se manifestam na
escola com mais frequência do que gostaríamos de admitir”. A escola é um lugar privilegiado para discutir a questão do preconceito,
devendo sempre realizar um trabalho com vistas a atenuar sua força (AQUINO, 1998; AMARAL, 1998; ARAÚJO, 1998; BOCCHINI, 2006;
CAVALLEIRO, 2003/ 2007; FALSARELLA & SILVA, 2002; FERREIRA, 1999; GOFFMAN, 1982;
GOIS, 2003; GOMES, 1998; GUIMARÃES,
1997; GUSMÃO, 1999; ITANI, 1998; LEAL,
2001; MEC, 2006; PINSKY, 2006; REGO, 1998;
ROCHA, 2001; VIANNA e RIDENTI, 1998).

Mesmo tendo diferenças entre suas
abordagens a respeito do tema, tanto Heller
PRECONCEITOS CONTRA AS
(1972) quanto Adorno e Horkheimer (op. cit.)
enfatizam a relação entre ideologia e preconDIFERENÇAS FÍSICAS, COGNITIVAS E
ceito. As ideologias revelam as configurações
RELIGIOSAS NA ESCOLA
sociais e os preconceitos expressos pelos indivíduos são modos pelos quais tais ideologias
Segundo Amaral (1998, p.12-13) existe
se reproduzem.
a diferença física onde se menciona na escola
o fato de ser magricela, muito alto, muito baiDessa forma, o indivíduo que é precon- xo, negro, usar óculos, ser surdo, ser cego, ser
ceituoso em relação a um grupo tende a sê-lo paraplégico é um preconceito utilizado por extambém contra outros grupos, o que aponta pressões na escola.
para certa independência de características esExistem também os apelidos como,
pecíficas de um ou outro alvo na manifestação
do preconceito. Dentro desta perspectiva, é rolha de poço, azeitona no palito, pau-de-sebo,
provável que na educação o encontro de diver- nanico, criolo doido, quatro olhos, surdinho, tasos grupos em sala de aula revele que quem dinho, cegueta, mula manca, loira burra, entre
tem preconceitos em relação a um aluno po- outros, que nos demonstram que estamos na
bre também tende a ser preconceituoso com presença de preconceitos e a decorrente disum aluno com deficiência, sendo desfavorável criminação vivida, ainda com mais intensidade,
pelos significativamente diferentes, impedinao contato e à inclusão no sistema escolar de
do-os, muitas vezes, de vivenciar não só seus
qualquer pessoa que represente alguma minodireitos de cidadãos, mas de vivenciar plenaria, sem distinção de alvo.
mente sua própria infância.
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Quando falamos em diferenças, talvez
estejamos apenas referindo-nos a características ou opções que, embora sinalizando dessemelhanças, não criam climas extremamente
conflitivos, como é o caso da cor dos cabelos,
preferência por uma cor em específico, torcer
por um determinado time de futebol, gostar de
uma verdura X, e assim por diante.

Conforme cita Amaral (1998, p.20), no
cotidiano usamos certas expressões clássicas
que ilustram as três formas de negação, como,
por exemplo: “é paralítico, mas tão inteligente”,
“é negro, mas tem alma de branco”, “é homossexual, mas tão sensível”, estamos compensando aquela característica ou condição que
consideramos espúrias , e, portanto, negando-a ao contrapô-la a um atributo desejável – o
Goffman (1982) é outro autor que afu- “mas” denuncia esse movimento.
nila a ideia, pois introduz conceitualmente a noA simulação ocorre quando negamos
ção de estigma (marca, sinal) – estigma esse
imputado àquelas pessoas que se afastam da literalmente a diferença: “é cego, mas é como
idealização corrente em determinado contex- se não fosse”, “é heterossexual, mas nem pareto. Para ele, são três as “aberrações” desen- ce”, fazemos de conta que. O fato é que enfiar
cadeantes de estigma: do corpo, de opções a cabeça na areia não nos liberta da armadicomportamentais e de inserção “tribal”, e isso lha relacional, nem facilita a vida do significativamente diferente, seja ele diferente nesta ou
define nas relações mistas, o tipo de interação
naquela condição, esteja ele neste ou naquele
a ser vivenciado entre os estigmatizados e os
contexto, como no campo educacional.
estigmatizados ou estigmatizadas.
O estereótipo é a concretização / personificação do preconceito, onde segundo
Amaral (1998, p.18), se cria um “tipo” fixo e
imutável que caracteriza o objeto em questão,
que será alvo das ações subsequentes e, ao
mesmo tempo, o biombo que estará interposto
entre o agente da ação e a pessoa real à sua
frente.
No que se refere à deficiência, encontramos também estereótipos particularizados
em relação aos tipos de deficiência, como o
deficiente físico ser “o revoltado” ou “o gênio
intelectual”; o cego ser “o cordato” ou “o sensível” ou “o gênio musical”; o surdo ser “o isolado” ou “o impaciente”; a pessoa com Síndrome de Down ser “a meiguice personificada”.
Para Amaral apud Bleger (1998), mecanismos de defesa são técnicas ou estratégias com que a personalidade total opera para
manter o equilíbrio intrapsíquico, eliminando
fontes de insegurança, perigo, tensão ou ansiedade, quando, por alguma razão, não está
sendo possível lidar com a realidade.

Foi em razão de toda uma reflexão sobre esses aspectos psicossociais (crocodilos e
avestruzes = preconceitos, estereótipos, estigmas e mecanismos de defesa) envolvidos na
questão da normalidade / anormalidade que
Amaral (1998) endossou a ideia de enfatizar a
possibilidade de uma nova constelação – a da
diversidade.
Amaral (1998, p.27) cita alguns episódios plenos de preconceito que desfilaram pelos seus olhos, como por exemplo: o da menina cega que se viu tratada pelos coleguinhas e
pela professora como se também fosse surda
e deficiente mental; o do menino que sequer
precisava fazer as lições de casa pois, “coitadinho”, era paraplégico; o do aluno que pego
“colando” não foi criticado pois, “coitadinho”,
usava muletas para andar; o da menina (com
problemas motores na face, devido à paralisia
cerebral, que tinha dificuldades de deglutição
da saliva) que foi isolada num canto, pois babava e podia contaminar os colegas; o do menino surdo que foi colocado bem no fundo da
classe, pois a professora julgou que ele falava
alto para atrapalhar o andamento da aula... são
tantas histórias denunciadoras de preconceitos
que, ficamos até deprimidos com este assunto.
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Conforme cita Araújo (1998, p.31), na
realidade concreta do dia-a-dia, cada um de
nós, sujeitos psicológicos, somos constituídos
de um corpo biológico, afetivo, social e cognitivo ao mesmo tempo, sem que um destes aspectos possa ser considerado mais importante
do que o outro. E para melhor compreender
esse ser psicológico complexo que é a criança, precisamos estudar separadamente seus
aspectos cognitivos, afetivos, sociais e biológicos, assim como suas relações com o mundo
físico, interpessoal e sociocultural à sua volta.

Diferenças e preconceitos podem até
se acirrar, principalmente hoje, se as escolas
tiverem linha confessional diferente daquela
que o aluno adota, mesmo porque, as lutas
religiosas têm sido agravadas pelo fanatismo
fundamentalista, em pleno século do ecumenismo, que assistiu a atitudes proféticas de Papas como João XXIII e Paulo VI.

Assim, conforme salienta Gomes
(1998, p.117), é difícil acreditar que a escola,
seja pública ou particular, mantenha-se, diante
dos cultos e pregações religiosas, com equilíDe acordo com Araújo (1998, p.40), a brio e imparcialidade, sem imposições ou disescola tem efeito democratizante sobre o de- criminações, como se enseja numa república
senvolvimento psicogenético e sociolinguístico, livre e democrática.
e funciona no nível da formação das consciências como “instituição na qual as ‘competênPreconceito é como um camaleão: às
cias’ necessárias para o relacionamento com vezes engana o olho. Pode ser explícito, como
o mundo subjetivo, o mundo dos objetos e o uma suástica , ou adocicado em músicas racismundo social podem ser adquiridos, indepen- tas escritas por palhaços ingênuos. Ou pode
dentemente de classe social”.
ser camuflado em expressões e atos implícitos,
de um modo tão sutil, que passa despercebido.
Com isso, verifica-se a não necessidade de formação de “superprofessores”, mas
PRECONCEITO RACIAL NA SALA DE
sim de educadores não-autoritários, conscienAULA
tes da importância que ambientes cooperativos
e democráticos têm na constituição psíquica,
Quanto mais racial ou etnicamente divisocial e cognitiva de seus alunos. O trabalho
dida a sociedade, mais explícito o preconceito.
sobre os déficits cognitivos reais ou circunstanNo Brasil, o mito da harmonia pluralista, às veciais, que tenham origens estruturais ou funciozes, suaviza o preconceito explícito o fazendo
nais, não passa pelo entendimento clínico de
com que fique mais lúdico. Esse preconceito
seus portadores, mas deve ocorrer no contexto
dissimulado aparece, muitas vezes, na tentativa
escolar regular das salas de aula.
condescendente de elogiar para compensar a
desvantagem de um grupo marginalizado.
Segundo Araújo (1998, p.46), por meio
de relações que respeitem as diversidades do
Essa tentativa, entretanto, nunca alcancorpo, do pensamento, das ações e dos sença a finalidade compensatória. Os brasileiros,
timentos; de metodologias cooperativas e deespecialmente os brancos que estabelecem a
mocráticas ricas na solicitação de trocas sonorma social, desenvolveram uma prática sinciais e interpessoais; e das experiências com
gular de preconceito dissimulado.
os conteúdos que tenham significados reais
para sua vida.
A discussão das relações raciais em
território brasileiro é uma questão antiga, comSobre o ensino de religião nas escolas,
plexa e, sobretudo, polêmica. Para Cavalleiro
Gomes (1998, p.115) cita que, a introdução do
(2003, p. 09), trata-se de uma discussão neensino religioso na escola pública procede de
cessária para a promoção de uma educação
uma atitude ingênua: onde admite-se que ele
igualitária e comprometida com o desenvolvise torna imprescindível a partir do momento
mento do futuro cidadão. A exclusão pautada
em que foi abolida, no currículo, a disciplina
pelas diferenças de cor, etnia e cultura prospeeducação moral e cívica.
ram por intermédio de grupos racista ou por
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sites de Internet que estimulam o ódio racial,
adentrando nossos lares, chegando às famílias
e suas crianças com ou sem nossa concordância ou permissão.
Segundo Cavalleiro (2002, p.13), a escola e a família, juntas representam a possibilidade da transformação do pensamento de
modo a reduzir drasticamente as desigualdades raciais.
Góis (2003), argumenta que mesmo
com a universalização do ensino no Brasil, ainda assim, não foi suficiente para acabar com
as desigualdades raciais na educação brasileira, afetando diretamente o desempenho dos
alunos negros na escola. Góis (2003) em seu
artigo cita um estudo realizado por pesquisadores da PUC – RJ, a partir de dados do Ministério da Educação, que mostra que estudantes
negros estão aprendendo menos do que os
brancos de mesmo nível social e que estudam
na mesma escola. Esses dados mostram que
a autoestima pode influenciar no desempenho
escolar.

FORMAS DE ENFRENTAMENTO DO
PRECONCEITO NA ESCOLA
O preconceito e a discriminação, ainda
são temas difíceis de serem abordados pelos
professores na sala de aula. Quando surge algum caso de preconceito e discriminação entre os alunos, a maior parte dos docentes tem
dificuldade para controlar a situação e, muitas
vezes, acaba por reforçar o preconceito. Segundo Guimarães (1997), por esse motivo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacam a pluralidade cultural em um dos seus
capítulos.

Esse tema transversal, quando compreendido e bem trabalhado, ajuda o professor a
evitar tropeços ao tratar do assunto, destacando as diferentes origens da população brasileira. Para Pinsky (2006, p.07) o fato de a discussão sobre preconceito ser recomendada pelo
próprio Ministério da Educação, já representa
um importante avanço. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, para se viver democraticamente em sociedade plural é preciso
respeitar os diferentes grupos e culturas que o
A pesquisa dizia que, ao entrar no en- constituem e o grande desafio da escola é:
sino fundamental, as crianças negras sofriam
de queda em sua autoestima, apresentando
Investir na superação da discriminação e dar a corendimento pior do que os demais colegas
nhecer a riqueza representada pela diversidade etnobrancos. Para Góis (2003), o professor é o
grande responsável pela queda da autoestima, cultural que compõem o patrimônio sociocultural braprincipalmente quando não combate em sala sileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos
de aula as atitudes discriminatórias dos alunos que compõem a sociedade (PCN, 2000, p.32).
ou também, quando tece comentários do tipo:
Nesse sentido, a escola deve ser um
“nossa como seus cabelos loiros são lindos e
macios”. Atitudes como essas, reforçam a de- local de diálogo, de aprender a conviver, vivensigualdade e afetam o desempenho escolar do ciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural. Por fim,
estudante negro.
Aquino (1998) argumenta que a melhor forma
Contudo, Guimarães (1997) argumenta de enfrentamento do preconceito na escola é
que a escola tem papel fundamental no com- fomentar , já nos bancos escolares, uma ‘ética
bate a este preconceito, porque participa da da tolerância’, entre as pessoas compatibilizanformação das crianças como cidadãos. Por do democraticamente o peso de suas diferenisso, deve estar sempre preocupada em com- ças, desde aquelas de ordem sexual, física ou
bater e não reproduzir estereótipos ou rótulos de geração, até as religiosas, étnicas ou sousados para qualificar genericamente grupos cioculturais. Para o autor, o mais importante é
proporcionar, na trajetória escolar, uma conviraciais, étnicos e culturais.
vência pacífica e integradora entre os alunos e
realidades díspares .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falar de preconceito numa sociedade onde as pessoas vivem em condições desiguais não
é uma tarefa fácil de ser cumprida, mesmo porque muitas são as formas pelas quais o preconceito
se manifesta nas relações sociais e a sala de aula não escapa destes preconceitos.
As manifestações de intolerância religiosa, por exemplo, estão entre os mais antigos e complexos conflitos. Segundo Itami (1998, p.120), as questões relacionadas com o preconceito e a tolerância começam a ser objeto de atenção notadamente a partir do século XIX, com o desenvolvimento
das sociedades baseadas num estado-nação, conjugando as elites componentes.
A escola sempre foi considerada uma instituição de seleção e diferenciação social e nos
comportamos como se o preconceito não existisse. Vê-se que nas escolas não possuem a mesma
quantidade de negros e de brancos nas salas de aula, muito embora a raça negra faça parte da
composição da população brasileira e assim, se percebe que esses alunos não estão nos bancos
das universidades.
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.
O cotidiano escolar pode demonstrar a apresentação de imagens caricatas de crianças negras em cartazes ou textos didáticos, assim como os métodos e currículos aplicados, que parecem
em parte atender ao padrão dominante, já que neles percebemos a falta de visibilidade e reconhecimento dos conteúdos que envolvem a questão negra.
Precisamos construir uma atitude para com o outro, com aquilo que é diferente, com o que
nos parece diferente. Por exemplo, os grupos sociais diferentes na composição do processo produtivo, bem como as origens étnicas ou raciais, a filiação religiosa, o lugar de origem devem ser
elementos enunciados e respeitados como tais. O professor ao conduzir seus alunos na construção
do conhecimento, estará criando um complexo pedagógico, envolvendo uma série de atribuições,
permitindo aos alunos a exploração de suas habilidades na busca de novos conhecimentos. Permitindo seu crescimento intelectual e o desenvolvimento de suas aptidões.
Explorar, conceituar, produzir, desenvolver são algumas propostas neste desafio. Essas alternativas instigam o aluno pesquisador a submeter seu potencial criativo na busca de soluções. O
professor é um aliado, um cúmplice do aluno, deve demonstrar um alto nível de cooperativismo. Sua
interferência no processo de aprendizagem deve ser sutil, e estritamente no sentido de orientar, com
muita cautela e segurança. O aluno não deve ser induzido nas suas conclusões, mas guiado para
as fontes certas, dessa forma estará adquirindo subsídios para a próxima etapa.
O
conhecimento adquirido será o suporte na busca de alternativas para superar
suas dificuldades.
Instruir os professores para o Construtivismo é conduzir para a
aprendizagem os alunos que acabam por se afastar das escolas neste
período direcionado para a pesquisa, onde os elementos envolvidos
nesse processo de ensino de tal forma que possa ser observado a
educação em todos os níveis. Os interesses devem estar voltados para
a metodologia e suas técnicas educacionais, responsáveis pelo fluxo
paralelo entre orientador e aluno. É importante citar que, “Fala Maria Favela” de Leal, constitui uma referência fundamental para todos aqueles que
enxergam a educação como um instrumento para a libertação do homem.
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A IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS NO ENSINO
FUNDAMENTAL II COM A PERSPECTIVA DE UMA
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

RESUMO: Este artigo oferece uma discussão sobre a questão da validade dos registros no Ensino Fundamental II na avaliação de qualidade. O impacto de práticas eficazes de ensino e
aprendizagem sobre o desempenho do aluno em fazer progresso ao longo do contínuo de
aprendizagem é significativo, independentemente da origem familiar. As práticas eficazes de
ensino e aprendizagem têm impacto sobre o potencial de aprendizagem e o desempenho
quando são relevantes para a comunidade, características e interesses individuais, circunstâncias familiares e herança cultural. As práticas eficazes de ensino e aprendizagem integram
avaliação e feedback contínuos com prática instrucional de alta qualidade. Os professores
devem gerenciar o processo contínuo de aprendizagem e avaliação. Como parte desse processo, eles precisam fornecer uma base sólida em termos da área de currículo, incluindo o
fornecimento de exemplos adequados e prática do que está sendo ensinado e aprendido, por
meio de registros constantes.

Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Desempenho.
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INTRODUÇÃO

A

avaliação eficaz deve ser integrada à aprendizagem contínua, por meio de registros, desde o início de uma sequência, unidade ou tópico de aprendizagem
de desenvolvimento, aprendizagem do currículo e demonstração de progresso e
realização, até o planejamento das próximas etapas da aprendizagem. De acordo com Méndez
(2003):
A avaliação é uma vitrine em que se exibem muitas das contradições existentes na educação. Envolve dilemas práticos diante dos quais os educadores têm de tomar posição como única garantia de um agir consciente e comprometido que leva à busca de respostas (MÉNDEZ, 2003, p. 21).

A prática de ensino garante que a avaliação apoie a aprendizagem quando os profissionais discutem com os alunos seus conhecimentos e compreensões existentes e compartilham
com eles os resultados da aprendizagem e os critérios de sucesso das atividades das quais
participam.
Essa discussão permite que os alunos tenham clareza sobre a natureza e a qualidade
do trabalho necessária para alcançar o sucesso. A interação em sala de aula e o feedback fornecido pelo praticante devem ajudar os alunos a revisar seu progresso e planejar os próximos
passos adiante.
O diálogo em sala de aula incentiva e permite que os alunos pensem e falem sobre seu
pensamento e aprendizagem e, assim, aprofunde sua compreensão dessa aprendizagem e desenvolva sua capacidade de agir como alunos independentes.
A capacidade crescente de compreender como aprender na área do currículo estudada
fortalecerá a capacidade do aluno de revisar sua própria aprendizagem e comentar produtivamente sobre a de seus colegas,
País, sistema de ensino, profissionais de educação, professores e alunos, todos têm suas atenções centradas na promoção, ou não, do estudante de uma série de escolaridade para outra. O sistema de ensino está
interessado nos percentuais de aprovação/reprovação do total dos educandos; os pais estão desejosos de
que seus filhos avancem nas séries de escolaridade; os professores se utilizam permanentemente dos procedimentos de avaliação como elementos motivadores dos estudantes, por meio da ameaça; os estudantes
estão sempre na expectativa de virem a ser aprovados ou reprovados e, para isso, servem-se dos mais variados expedientes (LUCKESI, 1999, p. 18).

Quando os professores colaboram na avaliação e no planejamento do programa de
aprendizado, eles desenvolvem tarefas de avaliação que fornecem evidências mais confiáveis
para a tomada de decisões sobre onde a criança está em seu aprendizado e quais devem ser
os próximos passos no programa de aprendizado (LUCKESI, 1999).
Quando avaliações consistentes e confiáveis são feitas em diferentes pontos no tempo
e ao longo do tempo, os julgamentos sobre o progresso de qualquer aluno e o progresso de
aprendizagem de toda a coorte são mais precisos. A avaliação contínua e o registro associado
são elementos essenciais para permitir que os alunos progridam em sua aprendizagem. Estratégias eficazes para integrar esses elementos essenciais na aprendizagem começam com intenções de aprendizagem claras (LUCKESI, 1999).
O impacto de práticas eficazes de ensino e aprendizagem sobre o desempenho do aluno no progresso ao longo do contínuo de aprendizagem é significativo, independentemente do
histórico familiar ou do status socioeconômico. As práticas eficazes incluem instrução de alta
qualidade, avaliação e registros contínuos (LUCKESI, 1999).

63

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

OS REGISTROS, PORTFÓLIOS E OS
INSTRUMENTOS AVALIATIVOS NO
ENSINO FUNDAMENTAL II

A avaliação do portfólio tornou-se amplamente usada em ambientes educacionais
como uma forma de examinar e medir o progresso, documentando o processo de aprendizagem ou mudança conforme ele ocorre. Os
portfólios vão além das pontuações dos testes
para incluir descrições substantivas ou exemplos do que o aluno está fazendo e experimentando (COSTA, 2010).

Na avaliação de projetos ou conteúdos,
como em outras áreas, uma imagem pode valer
mais que mil palavras. Como uma ferramenta
de avaliação, pode se pensar em um portfólio
como uma espécie de álbum de recortes ou
álbum de fotos que registra o progresso e as
Fundamental para uma “avaliação auatividades, e os exibe para as partes interessatêntica” ou “avaliação de desempenho” na tedas dentro e fora da sala (COSTA, 2010).
oria educacional é o princípio de que crianças
Embora a avaliação de portfólio tenha e adolescentes devem demonstrar, ao invés de
sido usada predominantemente em ambientes falar sobre, o que sabem e podem fazer. Docueducacionais para documentar o progresso e mentar o progresso em direção a objetivos de
as realizações de crianças e adolescentes in- ordem superior, como aplicação de habilidades
dividualmente, ela também tem o potencial de e síntese de experiência, requer a obtenção de
ser uma ferramenta valiosa para avaliação de informações além do que pode ser fornecido
projetos educacionais. Segundo Costa (2010, por testes padronizados ou baseados em normas (COSTA, 2010).
p. 21-22):
Falar sobre avaliação é uma tarefa difícil, por ser um
assunto que gera controvérsias entre alunos, professores, diretores, especialistas e outros atores ligados,
direta ou indiretamente ao processo ensino-aprendizagem: as posições geralmente são radicais, pois alguns defendem a avaliação como se ela significasse
a resolução de todos os problemas educacionais;
outros a atacam, desconsiderando seu importante
papel de informação e orientação para a melhoria do
ensino (COSTA, 2010, p. 21-22).

Muitos projetos mantêm esses registros, ou álbuns de recortes, e os usam informalmente como um meio de transmitir seu orgulho
pelo projeto, mas a maioria não considera usá-los de forma sistemática como parte de sua
avaliação formal. No entanto, os conceitos e a
filosofia por trás dos portfólios podem se aplicar à avaliação da escola, onde os portfólios
podem fornecer janelas para as práticas, procedimentos e resultados educacionais, talvez
melhor do que as medidas mais tradicionais
(COSTA, 2010).

Na “avaliação autêntica”, as informações ou dados são coletados de várias fontes, por meio de vários métodos e em vários
pontos no tempo. Os conteúdos dos portfólios
(às vezes chamados de “artefatos” ou “evidências”) podem incluir desenhos, fotos, fitas de
vídeo ou áudio, textos ou outras amostras de
trabalho, discos de computador e cópias de
testes padronizados ou específicos do programa (COSTA, 2010).
As fontes de dados podem incluir pais,
funcionários e outros membros da comunidade
que conhecem os participantes ou o programa, bem como as auto - reflexões dos próprios
participantes. A avaliação do portfólio fornece
uma estratégia prática para coletar e organizar
sistematicamente esses dados. Segundo Ferreira (2009, p. 20):
A mudança do discurso sobre as perspectivas de
avaliação presente nos documentos curriculares não
é suficiente para provocar uma efetiva mudança na
prática avaliativa, até porque, por exemplo, nas aulas
de matemática a prática de avaliação parece estar
fortemente marcada pelas concepções de matemá-
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tica, de aprendizagem, de educação de quem a pratica. Por conseguinte, sem que se discuta o que significa avaliar, sem levar em conta as diferenças das
concepções sobre o que é e como se dá a aprendizagem, sobre, por exemplo, qual matemática deve
ser ensinada nas escolas e como fazê-lo, mudar apenas os textos dos documentos oficiais seria inócuo
(FERREIRA, 2009, p. 20).

A avaliação do portfólio ou dos alunos fornece um meio de conduzir avaliações
ao longo da vida do projeto educacional. Isso
ajuda a manter o foco nos resultados e nas
etapas necessárias para atingi-los, ao mesmo
tempo que garante que a implementação esteja alinhada com a visão estabelecida na escola
(FERREIRA, 2009).

EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO
EM TEMPO INTEGRAL

Frank e Hutner (2013, p. 6154) ponderam que “há uma diferença, que não é uma
questão de semântica, entre a educação integral (o currículo integrado) e a educação em
tempo integral (a oferta ampliada do tempo escolar)”. Para as autoras, a concepção de escola em tempo integral que permeia os discursos
políticos se baseia em argumentos de caráter
compensatório.
A análise “a ser feita é de um conteúdo
essencialmente político e pedagógico que denota, para além da concepção da escola em
tempo integral, uma concepção de educação
integral” (FRANK, HUTNER, 2013, p. 6154).
Assim, para a efetivação da escola em
tempo integral, os autores entendem que a
ampliação da jornada deve ser precedida do
planejamento de um projeto pedagógico concebido integralmente no currículo e na gestão.

Beltrão (2015, p. 6) corrobora esse
posicionamento, ao afirmar que a extensão
da jornada escolar só tem sentido com qualidade de ensino desse tempo extra: “Se não
houver uma proposta educacional consistente
e um bom planejamento, capaz de articular o
conhecimento formal às atividades, a extensão
do tempo não promove o desenvolvimento inÉ necessário colocar essa questão do tegral do estudante”.
ponto de vista da literatura e da legislação.
A Lei de Diretrizes e Bases da EducaPelo observado na literatura pertinente, a Edução
Nacional
(BRASIL, 1996, p. 19) em seu
cação Integral compreende processos educativos articulados com os diferentes espaços e artigo 34, estabelece que: “A jornada escolar
tempos de aprendizagem disponíveis de modo no ensino fundamental incluirá pelo menos
a garantir a ampliação e diversificação de in- quatro horas de trabalho efetivo em sala de
terações significativas para todas as pessoas aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. § 2º O ensino
(FERREIRA, 2009).
fundamental será ministrado progressivamente
em tempo integral, a critério dos sistemas de
Paiva, Azevedo e Coelho (2014, p. 47) ensino”.
analisam que por mais que sejam semelhantes,
as terminologias “educação integral” e “eduPor sua vez, o Art. 87, §5º da LDB/96
cação em tempo integral” não são sinônimas, enfatiza esse propósito quando assevera que
uma vez que o fato de ofertar uma educação “Serão conjugados todos os esforços objetiem tempo integral não implica o oferecimento vando a progressão das redes escolares púde uma educação integral.
blicas urbanas de ensino fundamental para o
regime de escolas de tempo integral” (BRASIL,
1996, p. 19).
A revisão da literatura realizada permite perceber que educação integral e educação
em tempo integral são apresentadas como sinônimos. Quantitativamente, a expressão “tempo integral” supera em muito o termo “educação integral” (FERREIRA, 2009).
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Outro documento normativo que trata
da educação integral são as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
(DCN) publicadas em 2010. Cabe frisar que no
texto a centralidade da educação em tempo integral sobrepõe à educação integral, conforme
o disposto em seu artigo 37 que traz o seguinte ponto de vista:
A proposta educacional da escola de tempo integral
promoverá a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa
de educar e cuidar entre os profissionais da escola
e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais,
sob a coordenação da escola e de seus professores,
visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais,
em especial entre as populações socialmente mais
vulneráveis (BRASIL, 2010, p. 10).

instrução escolar, e sua ação social era uma
expansão linear dos processos integradores
da comunidade sócio-cultural (sic) homogênea
que a ela tinha acesso”.
Seguiu-se o processo de escolarização
das grandes massas da população brasileira
na segunda metade do século XX, Cavaliere
(2002) esclarece que tal processo teve como
base o esvaziamento das responsabilidades
da escola revelado por meio de: a) instalações
precárias de seu ambiente físico; b) redução
da jornada e multiplicação dos turnos; c) desorientação didático-pedagógica e d) baixa qualidade da formação dos professores.
Nas primeiras décadas do século XX,
diferentes ideologias representavam significados diversos para a compreensão de educação integral. De acordo com o Texto Referência
para o Debate Nacional (BRASIL, 2009, p. 15):
“[...] no Brasil, na primeira metade do século
XX, encontramos investidas significativas a favor da Educação Integral, tanto no pensamento quanto nas ações de cunho educativo de
católicos, de anarquistas, de integralistas e de
educadores como Anísio Teixeira”.

Nesses termos, concorda-se com Cavaliere (2010), para quem, a relevância social
da permanência na escola é inegável, entretanto o mero aumento da carga horária não garante um bom desempenho dos alunos, cujos
pilares – tempo, espaço e profissionais capacitados – só adquirem sentido educativo se articulados em um projeto que formule os papéis
Tais ações vinculam-se a matrizes ideque a escola brasileira com outras instituições ológicas diversas e, por vezes, contraditórias.
e processos sociais.
Na década de 30, o Movimento Integralista
defendia a Educação Integral, tendo como baA autora apresenta as ações organiza- ses “a espiritualidade, o nacionalismo cívico,
cionais para realizar a ampliação do tempo de a disciplina, fundamentos que, no contexto de
escola sob duas vertentes: a) investimento em suas ações, podem ser caracterizados como
mudanças no interior das unidades escolares político-conservadores” (BRASIL, 2009, p. 15).
para que possam oferecer condições compatíveis com a presença de alunos e professores
Na visão dos anarquistas, na mesma
em turno integral; b) articulação de instituições década, igualdade, autonomia e liberdade hue projetos da sociedade que ofereçam ativida- mana constituíam a base de uma opção podes aos alunos no turno alternativo às aulas, lítica emancipadora. Cavaliere (2010, p. 250)
preferencialmente fora do espaço escolar (CA- explica que “para a Ação Integralista Brasileira,
VALIERE, 2010).
a educação integral envolvia o Estado, a família
e a religião, postos em sintonia pela escola,
Cavaliere (2002, p. 248) relata que tra- numa intensa ação educativa. [...] O movimendicionalmente a escola “se destinava efetiva- to tinha como lema a educação integral para o
mente a poucos, alcançando pequena parcela homem integral” (Grifo original).
da população” e detinha “a função precípua da
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O ano de 1932 foi marcado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado por Anísio Teixeira e outros 25 intelectuais
que propunham a implementação de diferentes
frentes de aprendizagem, como Ciências Sociais, Música e Saúde.

de seu crescimento’, de acordo com uma certa concepção de mundo (AZEVEDO, 1958, p.
64)”.

Nessa perspectiva, a escola poderia
sofrer influência da família e da sociedade no
processo educativo, considerado fundamental
para a garantia de uma educação de qualidade, cujo objetivo era a formação de um adulto
civilizado para encarar o desenvolvimento industrial do País.

Em 1950, Anísio Teixeira idealizou o
Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR).
Estruturalmente, a escola é constituída de quatro pavilhões para as escolas classe, de ensino
de letras e ciências, além de “um conjunto de
edifícios centrais que designamos de escola-parque, onde se distribuiriam as outras funções do centro, isto é, as atividades sociais e
artísticas, as atividades de trabalho e as atividades de educação física” (BRASIL, 1959, p.
4). Portugal et al (2015, p. 531) sintetizam a
concepção de Teixeira sobre educação integral
da seguinte forma:

Pestana (2014, p. 11) ressalta que “as
discussões sobre educação integral e em tempo integral como política se originaram nos
Anísio Teixeira, um dos mentores inte- tempos do Manifesto de 1932, ganhando “relectuais do Manifesto dos Pioneiros da Esco- levância com as ideias dos precursores da Esla Nova, pensando na implementação de um cola Nova”.
Sistema Público de Ensino para o país, propunha uma educação em que a escola “desse
A autora, no entanto, esclarece que tais
às crianças um programa completo de leitura, discussões somente se concretizaram como
aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, e ação política para a educação na segunda memais artes industriais, desenho, música, dança tade do século XX, por meio das ideias e prátie educação física, saúde e alimento à criança cas/políticas públicas de Anísio Teixeira (PES[...]” (BRASIL, 2009, p. 16).
TANA, 2014).

Cavaliere (2010, p. 249) destaca o
nome de Anísio Teixeira “por sua significativa
elaboração teórica e técnica, visando à ampliação das funções da escola e o seu fortalecimento como instituição”.
A escola integral proposta pelo manifesto era definida em oposição à escola existente, chamada de “tradicional”. O Manifesto
alinhava educação nova a “uma feição mais
humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para formar ‘a hierarquia democrática’ pela ‘hierarquia das capacidades’, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se
abrem as mesmas oportunidades de educação
(AZEVEDO 1958, p. 64)”.
O manifesto deixava claro o objetivo da
educação nova, que tinha por objeto “organizar
e desenvolver os meios de ação durável com o
fim de ‘dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas

[...] os preceitos da educação integral, observados
na obra de Anísio Teixeira, defendem uma nova concepção pedagógica para as novas demandas que a
conjuntura internacional anunciava para a sociedade
brasileira em seu tempo. Assim, o modelo de ensino
deveria primar pela ampliação do tempo e extensão
do rol de matérias e experiências oferecidas no espaço escolar, para além das disciplinas propedêuticas
(TEIXEIRA, 2015).

Posteriormente, em outro contexto político, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) foram implantados por Darcy Ribeiro
nos anos 1980 e 1990 no Rio de Janeiro, valendo-se “das ideias liberais de Teixeira e de
argumentações sociológicas para sustentar a
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defesa da escola em tempo integral como eixo
Nota-se que a preocupação do Estado
de uma experiência política mais justa, demo- está centrada na elaboração de um documento
crática e humana integral” (PESTANA, 2014, p. que venha se constituir em conjunto de diretri33).
zes, objetivos, metas e estratégias para orientar
a educação brasileira nos diferentes níveis e
Guará (2006, p. 18) considera esses modalidades de ensino.
exemplos de como a extensão da jornada escolar e implantação de um período integral nas
Assim, quando se analisa o contido no
escolas públicas se apresentam como propos- Art. 2º do PNE (2014-2024), constata se que
tas de educação integral. Ao proporcionar ao houve um resgate do que propôs o texto consaluno “a oportunidade de uma escolarização titucional de 1988 tendo em vista que as diretriformal ampliada por um conjunto de experiên- zes desse dispositivo legal buscam a:
cias esportivas, artísticas, recreativas ou temáerradicação do analfabetismo; (II) universaticas, em complementação ao currículo escolar (I)
lização do atendimento escolar; (III) superação das
formal”.
A escolarização em tempo integral tem
sido, como se pode inferir, um tema recorrente na busca de qualidade da escola pública,
mobilizando algumas políticas educacionais,
culminando na Lei nº 13.005, que “Aprova o
Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências”.
O Plano 2014-2024 atende ao disposto no art. 214 da Constituição Federal (BRASIL,
1988, p. 148):
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias
de implementação para assegurar a manutenção e
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação
para o trabalho; V - promoção humanística, científica
e tecnológica do País. VI estabelecimento de meta de
aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1988,
p. 148).

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as
formas de discriminação; (IV) melhoria da qualidade
da educação; (V) formação para o trabalho e para a
cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos
em que se fundamenta a sociedade; (VI) promoção
do princípio da gestão democrática da educação
pública; (VII) promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; (VIII) estabelecimento de
meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB,
que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; (IX)
valorização dos (as) profissionais da educação; (X)
promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014, p. 1).`

Cabe frisar que essas diretrizes não
buscam apenas definir metas para o aumento
do tempo de permanência do estudante nas
escolas, mas também uma educação integral
e de qualidade social.
Entre as 20 metas do PNE (20142024), Setúbal (2018) destaca a Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25%
(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as)
da educação básica.
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É oportuno destacar que, em uma análise superficial, o objeto dessa meta é voltado
para a dimensão quantitativa, pois não faz referência à educação integral, mas ao percentual
que deverá ser alcançado em relação ao número de escolas e alunos atendidos em tempo
integral. Não obstante é sabido que, para além
dos aspectos quantitativos, o PNE defende a
educação integral (SETÚBAL, 2018).

De acordo com a Organização Mundial
de Saúde, a adolescência compreende um período de 11 a 19 anos de idade, desencadeado
por mudanças corporais e fisiológicas. Destaca-se neste processo o fato dos alunos estarem
vivendo uma fase muito importante em suas
vidas: a passagem da infância para a adolescência que não deixa de ser problemática e emblemática. O período de desenvolvimento entre
a infância e a fase adulta é caracterizado pelo
intenso desenvolvimento no campo biológico,
A TRANSIÇÃO DO CICLO I PARA O
psíquico e social. Inicia-se um drama profundo:
CICLO II
a ruptura com o universo infantil e o surgimento
de um indivíduo desorientado de quem se reA transição escolar pode ser entendida quer uma série de novas adaptações.
como uma passagem ou mudança de um ciclo
Segundo a Teoria Psicossocial de Erikpara o outro, que muitas vezes pode implicar
son
(1971,
p.238-240) esta fase é marcada pelo
uma alteração de estabelecimento de ensino.
início do contato com o trabalho e com as exiDurante anos de permanência na esco- gências produtivas do mundo adulto, nota-se a
la, os alunos deparam-se com uma variedade preocupação dos estudantes com a execução
dos trabalhos propostos pelos professores. É
de transições que lhes providencia um leque
um período marcante na vida do jovem, neste
amplo e variado de desafios, aprendizagens e
momento passa a ter uma vida escolar mais
de desenvolvimento a vários níveis. Assim, a complexa, encontrar novas referências e novas
forma como os alunos lidam com essas transi- estruturações e, nessa transição entre infância
ções pode ter um impacto significativo.
e a idade adulta, pode resultar, ou não, em problemas futuros para o desenvolvimento de um
A alteração do contexto social quando determinado indivíduo.
da transição, origina nos alunos um sentimento
de “começar novamente”, que implica, muitas
A escola apresenta o 6° ano como uma
vezes, uma ruptura com uma ordem já alcan- continuidade do processo educativo, entretanto,
çada, podendo influenciar a identidade pessoal na prática pedagógica ela se constitui como o
e social dos sujeitos, apresentando-se, assim, começo de uma nova fase:
como um campo privilegiado ao surgimento de
“hiatos sociais”, impulsionadores de conflitos, A educação escolar tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, procedimentos, atitudes e valode exclusões e de crises.
res por parte dos alunos, pela ação mediadora dos

Em pré-adolescentes com dificuldades
na transição e adaptação verifica-se uma diminuição no rendimento escolar, baixa estima,
decréscimo da motivação e desinteresse em
aprender.Essa transição também pode tornar-se, ainda, num fator gerador daquilo que variados autores designam por stress escolar. O
estresse é gerado por um acontecimento percebido pelas crianças como a ameaça acompanhada por sentimentos de incapacidade em
responder-lhe com eficácia (BRASIL, 1988).

professores e pela organização e gestão da escola.
A principal função social e pedagógica da escola é
a de assegurar o desenvolvimento das capacidades
cognitivas, operativas, sociais e morais pelo seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos processos do pensar, na formação da cidadania participativa e na formação ética. Para isso,
faz-se necessário superar as formas conservadoras
de organização e gestão, adotando formas alternativas, criativas, de modo que aos objetivos sociais
e políticos correspondam estratégias adequadas e
eficazes de organização e gestão (LIBÂNEO, 2004,
p.137).
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A instituição de ensino terá que ter um
projeto de escola definido por toda a comunidade escolar com a finalidade de desenvolver
nos alunos competências básicas e transmitir
conhecimentos relevantes para a sua formação
social e cultural.

da população majoritária. É político no sentido de
compromisso com a formação do cidadão para um
tipo de sociedade. Na dimensão pedagógica reside
a possibilidade da efetivação da intencionalidade da
escola, que é a formação do cidadão participativo,
responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico no sentido de definir as ações educativas e
as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade (VEIGA,
2004, p.13).

De acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases 9394/96 (LDB). O art. 12, inciso I, dispõe que “cabe ao estabelecimento de ensino
elaborar e executar sua proposta pedagógica”,
Conforme a mencionada Lei, no art.13,
bem como no Art.13, inciso I que, “os docentes incumbir-se-ão de participar na elaboração inciso II, considera que o planejamento das atida proposta pedagógica do estabelecimento vidades escolares é essencial e de competência do professor e que deve estar de acordo
de ensino”.
com o Projeto Político Pedagógico do estabeQuando se fala de educação não se lecimento de ensino; realizado para equilibrar
pode deixar de incluir o professor que será o os meios e fins e melhorar o funcionamento da
desencadeador de toda a ação pedagógica escola.
na sala de aula. Na LDB /9394/96, TÍTULO
O planejamento não ocorre em um só
VI, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, do
Art.61 ao Art.67, a Lei normatiza sobre a forma- momento do ano, mas deverá ser avaliado e
ção dos docentes para atuarem na Educação implementado sempre que houver necessidaBásica de qualidade, atendendo aos objetivos de, com base nas dificuldades apresentadas
dos diferentes níveis e modalidades de ensino pelos alunos em suas atividades diárias, como
e as características de cada fase do desenvolvi- consta na LDB no Art. 24, inciso 24, “a avaliamento do educando, tendo como fundamentos ção contínua e cumulativa do desempenho do
a associação entre teorias e práticas, inclusive aluno, com prevalência dos aspectos qualitatimediante capacitação em serviço e aproveita- vos sobre os quantitativos e dos resultados ao
mento da formação e experiências anteriores longo do período sobre os de eventuais provas
finais”.
para o melhor desempenho profissional.
Contudo, o planejamento não se reduz
a um mero facilitador do trabalho em sala de
aula, ou somente uma atividade burocrática
que se limite ao preenchimento de formulários
para serem entregues na secretaria como cumprimento a uma exigência. Necessita ser planejado e vivenciado no cotidiano escolar como
processo de reflexão buscando sempre o melhoramento das práticas escolares em favor do
aluno que apresenta dificuldades de aprendiO projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação zagem e do combate à evasão e reprovação
intencional, com um sentido explícito, com um com- que é uma constante no 6° ano das escolas de
promisso definido coletivamente. Por isso, todo pro- Ensino Fundamental (VEIGA, 2004).

Acreditamos que a escola é lugar de
compartilhamento de valores e de aprendizagens, de desenvolver capacidades intelectuais,
sociais, afetivas, éticas, estéticas, dentre outras, mas principalmente, lugar em que se desenvolve atitudes e valores para uma atuação/
participação mais consciente, ética e ativa na
sociedade a qual pertence. Para VEIGA (2004,
p.13):

jeto pedagógico da escola é também um projeto
político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico. Com interesses reais e coletivos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação envolve uma combinação de habilidades práticas, conhecimento, motivação,
valores éticos, atitudes, emoções e outros componentes sociais e comportamentais que são
mobilizados juntos para alcançar uma ação eficaz.
A aprendizagem por meio de registros favorece os próprios processos de aprendizagem
e a motivação para aprender, devido à forte inter-relação entre os seus componentes: o conceito
é aprendido conjuntamente com o procedimento de aprendizagem desse conceito.
O papel do professor é fundamental, visto que deve ser capaz de desenhar tarefas ou
situações de aprendizagem que permitam resolver problemas, aplicar os conhecimentos aprendidos e promover a atividade dos alunos. O registro leva em consideração as novas necessidades de aprendizagem.
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A PEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: Através do sistema brasileiro de educação que sofreu inúmeras mudanças desde que
foi inserido na sociedade é cada vez mais nítida a preocupação com a diversidade e convivência de todos. O curso de pedagogia sofreu inúmeras alterações desde que foi implantado.
O caminho do estudante de pedagogia para se transformar em um docente com o respeito
que merece é árduo, pois a pedagogia demorou a achar seu próprio perfil. E na busca de
uma adequação que atendesse a todos, a educação inclusiva surgiu para parametrizar as diretrizes deste processo de inserir as diferenças e diversidades no sistema educacional. As
pessoas com deficiência são asseguradas de que terão as mesmas oportunidades que todos
e assim podem e conseguem traçar metas para seu futuro. Neste trabalho também há um
breve comparativo entre educação inclusiva e educação especial, pois ainda existem muitas
especulações diante das mesmas e de suas diferenças. Enquanto a educação inclusiva tem
como objetivo um atendimento único e conjunto para todos, a educação especial especifica o
atendimento apenas aos estudantes com deficiência, salientando um atendimento individual
de acordo com a necessidade e peculiaridade de cada um.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Deficiência.
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INTRODUÇÃO

E

m tempos remotos, as pessoas com deficiência eram vistas como incapazes e/ou
inúteis diante das possibilidades de cooperar e somar em prol do progresso de
uma sociedade. Estas pessoas, inclusive, eram “escondidas” em casa por seus
familiares, tamanho era o preconceito e a falta de preparação e cuidados que as outras pessoas
tinham com elas.
No âmbito educacional, as pessoas com deficiências eram educadas em casa pelos próprios parentes e as escolas não eram preparadas para recebê-las. Com a modernidade, ciência
e educação andando juntas, as escolas e seus profissionais começaram a ser preparados para
a entrada destes alunos nas unidades escolares e regulares. Os prédios sofreram modificações
como rampas e corrimões, por exemplo, e os profissionais da educação estudaram e se especializaram de forma alternativa e específica para educarem as crianças com deficiências diversas.
Com a entrada dos alunos com deficiência na escola, a educação se tornou mais completa e humana. A socialização destes alunos é uma das partes mais importantes da inclusão
escolar. Portanto, para que este objetivo seja alcançado, o docente deve ser e estar preparado
para tal. A inclusão escolar torna um professor despreparado em um professor inseguro e que
nada auxiliará no processo da inclusão. Ele se sente perdido e incapaz de transmitir e produzir
os conhecimentos para o enriquecimento do conhecimento destes alunos.
A inclusão, além de educacional, também é um movimento político e social que defende
o direito das pessoas com deficiências terem as mesmas oportunidades sociais que as pessoas que não as possuem. Na esfera escolar, a inclusão vem para eliminar preconceitos, quebrar
paradigmas e ensinar que todos os cidadãos têm direito a cidadania plena e oportunidades de
atuar ativamente na sociedade em que vivem. Segundo a filósofa Hannah Arendt:
A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. É também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de
nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, preparando-as, em vez disso, com antecedência para
a tarefa de renovar um mundo comum (ARENDT, 1972, p. 247).
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Letras. E com isto, o papel do docente começa
a ser valorizado e alçado ao profissional, deiO termo Pedagogia tem origem na Gré- xando de ser amador.
cia antiga, paidós (criança) e agogé (conduDe acordo com a Organização das Nação, acompanhamento). A Pedagogia surgiu
como a ciência do ensino e com a intenção de ções Unidas (ONU), pessoas com deficiências
elevar a qualidade da educação, atuando em representam 10% da população mundial. Só
no Brasil, existem mais de 20 milhões de cidaseus diversos campos.
dãos com algum tipo de deficiência. E mesmo
A partir da Antiga Grécia, os filósofos com a segurança da Lei de Diretrizes e Bases
iniciaram seus estudos e pesquisas com o ob- Nacionais da Educação, assegurando o direito
jetivo de reinventar a melhor forma de passar à educação pública e gratuita aos deficientes,
conhecimentos, já que os pais eram os maio- ainda assim, a grande maioria das crianças
res responsáveis em transmitir seus conheci- com necessidades especiais ainda está fora
mentos aos mais novos e assim, todos tinham do sistema tradicional de ensino.
os mesmos ensinamentos. E na tentativa de
A PEDAGOGIA NA BUSCA DE UMA
ampliar a forma de levar mais ensinamentos
IDENTIDADE
aos mais novos, nasceu a Pedagogia.

BREVE HISTÓRICO DA PEDAGOGIA

A história levou séculos para patentear e fundir a pedagogia a ciência, já que por
muito tempo só se entendia a pedagogia o fato
de passar e repassar ensinamentos e conhecimentos. Foi apenas com o insistente papel do
professor em deixar de ser apenas o transmissor de conhecimentos e passar a ser de fato
o profissional preparado em refletir e investigar
os saberes na intenção da melhor forma de
repassá-los que a ciência reconheceu a disciplina como essencial.

A Pedagogia como um conjunto de
estratégias da educação, em um determinado
contexto, se perde em inúmeras teorias e caminhos distintos em prol do mesmo objetivo. É o
curso ideal para quem deseja orientar e ensinar pessoas, independentemente da idade.

Com o intuito de estimular pessoas a
obterem conhecimentos, o pedagogo estuda e
se capacita para impor as melhores técnicas e
didáticas para tal. Levando em consideração
os pontos de vista de Nóvoa (1995), que enPortanto, com este reconhecimento, a trelaça o papel do professor ao processo de
pedagogia passar a ser oficialmente o conjunto instalação da escola pública no Brasil, afirma:
de técnicas, princípios, métodos e estratégias
A profissão docente exerce-se a partir
da educação e do ensino, com o objetivo maior
de compreender a educação desde a adminis- da adesão coletiva (implícita ou explícita) a um
tração escolar até a resolução de problemáti- conjunto de normas e de valores. No princípio
do século XX, este “fundo comum” é alimentacas relacionadas a este contexto.
do pela crença generalizada nas potencialidaNo Brasil, em 1835, o governo criou a des da escola e na sua expansão ao conjunto
Escola Normal de Niterói, que tinha como ob- da sociedade. Os protagonistas deste desígnio
jetivo, formar professores que seriam especia- são os professores, que vão ser investidos de
listas em repassar conhecimentos, mas como um importante poder simbólico. A escola e a
não existia um planejamento para o curso, ele instrução encarnam o progresso: os professointeiro se baseava em conceitos europeus e res são os seus agentes. A época de glória do
americanos. O curso oficial de pedagogia foi modelo escolar também é o período de ouro
criado em 1939, na Universidade do Brasil, da profissão docente (NÓVOA, 1995, p. 19).
dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e
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Ao longo dos tempos, o curso de pedagogia foi sofrendo alterações a fim de se repaginar e se adequar, às vezes se adaptava ao
mercado de trabalho, às vezes tentando satisfazer as políticas internas e externas do país e
em sua maioria das vezes tentando se adequar
às próprias necessidades da disciplina, já que
teve que ir moldando sua grade curricular com
o passar do tempo.
E com este reconhecimento do curso,
o pedagogo vai conseguindo o respeito que
merece. Silva (1999) em seu livro demonstra
em quatro períodos, uma característica diferente que permeia esta caminhada na definição
de uma identidade definitiva para o pedagogo.
São eles:
• O primeiro período, de 1939 a
1972, foi considerado pelo estudioso o período das regulamentações,
pois o Conselheiro Valnir Chagas
começa a divulgar inúmeros decretos com o objetivo de definir o curso
e seus estudantes;
• O segundo período, de 1973 a
1978, foi considerado o das indicações, quando as concretizações
das previsões de Valnir Chagas começam a se tornar realidade. A pedagogia se torna uma licenciatura.
• O terceiro período, de 1979 a 1998,
seria o das propostas, pois com os
estudantes do curso e seus professores empenhados na defesa do
próprio curso, começaram a incomodar os membros da ditadura que
enxergavam o curso de pedagogia
como forma de livre expressão. Este
movimento dos membros da pedagogia, que tomou força em 1980,
se mobiliza até os dias atuais em
prol de melhorias e maiores condições para todos que a pedagogia
envolve.

• Por fim, o quarto período, de 1999
até os dias atuais, seria o dos decretos, que permeia em torno do
Decreto presidencial 3.276, de 6 de
dezembro de 1999 que define que
a formação de professores para as
séries iniciais devem ser realizadas
exclusivamente nos cursos superiores. Mais uma vez, o movimento
acadêmico se une e resiste a tal
decreto, pressionando o governo a
substituir o anterior por um novo decreto: que, em agosto de 2000, se
torna o Decreto lei 3.554 que substitui a palavra “exclusivamente” por
“preferencialmente”.
A ideia de transformar o professor em
docente, no sentido de formar uma identidade
para este pedagogo, se torna uma das principais lutas do movimento entre os pares. A definição entre licenciatura e bacharelado começa
a tomar a fim de se definir os parâmetros da
profissão.
Em 1983, com o “Documento Final de
1983”, documento este que visa uma proposta
de reformulação dos cursos de pedagogia e
licenciatura, apresentado na I Conferência Brasileira de Educação, a visão de reforma nos
parâmetros curriculares se torna mais evidente.
A partir desta apresentação do Documento Final, a pedagogia começa a ser analisada com a sua real importância, não apenas
como um curso de formação somente, mas
como uma definição de formação de profissionais que necessita de uma identidade. Portanto, segundo o documento citado por Silva
(1999), o perfil do pedagogo se definiria da
seguinte forma:

77

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção
e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como base
obrigatória de sua formação e identidade profissional (BRASIL, 1999).
Em 2006, o Conselho Nacional de Educação aprova as Diretrizes Nacionais para o
curso de Pedagogia que define que o docente
compreende todas as bases da função como
participação na gestão, avaliação de sistemas
e construção e execução de atividades pedagógicas e educativas, tornando- se tornando
um profissional mais completo e antenado.

No Brasil, a educação inclusiva ficou
mais conhecida com a lei nº 8.069 que garantiu, entre outras coisas, o atendimento educacional especializado na rede regular de ensino.
Com isso, as crianças com deficiência tiveram
acesso às escolas regulares, sendo matriculadas em salas de aulas com outros alunos ditos
“normais”.

Em meados dos anos 70, as pessoas
com deficiência começaram a ser matriculadas
em escolas regulares e tinham que se adaptar
às salas de aula e em aulas comuns, fornecidas
de forma igual a todos os alunos. Na maioria
das vezes, esta adaptação não tinha sucesso,
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
pois devido às metodologias oferecidas, estes
alunos não conseguiam acompanhar o procesA educação inclusiva é uma das ra- so ensino-aprendizagem.
ízes da educação moderna que visa garantir
o direito de todos à educação. Seu objetivo é
Somente na década de 90 que estas
oferecer as mesmas oportunidades para as lacunas da educação começaram a ser discupessoas com deficiência, sejam elas físicas e/ tidas, já que a primeira diretriz da educação é
ou intelectuais, pessoas com altas habilidades, atender a todos. Após a Declaração Mundial
com dificuldades de aprendizagem e também sobre Educação para Todos, em Jomtien, em
contempla as diversidades étnicas, sociais, cul- 1990 é que o termo “inclusão social” começou
turais, sensoriais e de gênero,
a ser utilizado na intenção de abrir novas bases
no atendimento a todos na educação. Os cinO não acesso à educação, o acesso a serviços edu- co princípios da educação inclusiva são:
cacionais pobres, a educação em contextos segregados, a discriminação educacional, o fracasso acadêmico, as barreiras para ter acesso aos conteúdos
curriculares, a evasão e absentismo constituem algumas das características dos sistemas educacionais
no mundo, os quais excluem as crianças de oportunidades educacionais e violam seus direitos de serem
sistemática e formalmente educados. Já existe um
consenso e reconhecimento de que qualquer pessoa que experimenta exclusão educacional encontrará menos oportunidades para participar dos vários
segmentos da sociedade, assim como aumenta a
probabilidade de esta pessoa experienciar situações
de discriminação e problemas financeiros na vida de
adulto (AINSCOW; FERREIRA, 2003)

- Toda pessoa tem o direito de acesso
à educação
- A educação inclusiva diz respeito a
todos
- O processo de aprendizagem de cada
um é singular
- O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos
- Toda pessoa aprende
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A educação inclusiva é de suma importância para o pleno desenvolvimento da educação e de uma sociedade ativa, já que é através
dela que a pessoa com deficiência consegue
se desenvolver de forma igualitária e se sente
parte desta sociedade que ela vive. Os educandos com deficiência se sentem inseridos
no sistema educacional, quando sentem que
estão tendo as mesmas oportunidades que todos os outros.

Dar uma formação específica e continuada para os professores também é importante na realização da educação inclusiva. Os
professores devem e precisam estar com seus
conhecimentos atualizados para fornecer a todos os alunos uma melhor educação, mas no
caso dos alunos com deficiência, a atualização
de conhecimentos auxilia mais ainda, pois a
tecnologia principalmente, está em pleno desenvolvimento para ajudar estas pessoas,

O processo da educação inclusiva não
pode mais ser deixado de lado em nenhum sistema educacional já que, através de pesquisas
e estatísticas, já se foi comprovado que é através dela que as pessoas com deficiência se
sentem seguras em investir em si mesmas e
conseguem alcançar objetivos maiores.
Para a escola, a educação inclusiva é
indispensável, pois é na escola que as crianças aprendem sobre respeito, tolerância e diversidade. Os gestores têm a responsabilidade de saber investir e apoiar a inclusão. Uma
equipe empenhada em buscar novas soluções
e caminhos para, em conjunto com as políticas
públicas, conseguir alcançar maiores resultados, é uma equipe gestora com a mente aberta
e consciente de seu papel vital na vida escolar
destes alunos,

[...] a inclusão é um motivo para que a escola se
modernize e os professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão escolar de pessoas
deficientes torna-se uma consequência natural de
todo um esforço de atualização e de reestruturação
das condições atuais do ensino básico (MANTOAN,
2009, p.29).

Um dos papéis da escola também é
mediar uma conexão a todas as pessoas envolvidas na educação inclusiva: além dos alunos,
suas famílias, funcionários, outros docentes e
até mesmo profissionais da saúde empenhados na causa.
Para que as pessoas com deficiência
consigam se manter e atingir mais altos degraus, se faz necessário um grande movimento. As pessoas com deficiência precisam de
todo o apoio possível. Muitas vezes necessitam
[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagóde auxílio até em sua locomoção ou sua aligicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras
mentação. Por isso, o papel da escola se torna
para a plena participação dos alunos, considerando
vital.
suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula
comum, não sendo substitutivas à escolarização.
Esse atendimento complementa e/ou suplementa a
formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008,
p.10)
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA X EDUCAÇÃO
ESPECIAL

De acordo com RIPPEL & SILVA
(2003), neste sentido, a escola tem um compromisso primordial e insubstituível: introduzir
o aluno no mundo social, cultural e científico; e
isto é direito incondicional de todo o ser humano, independente de padrões de normalidade
estabelecidos pela sociedade ou pré-requisitos
impostos pela escola,

Dentre todas as pesquisas para este
trabalho, se faz necessário um esclarecimento
entre a diferença de educação inclusiva e educação especial. A educação inclusiva consiste
em acolher todos os estudantes, com e sem Educação inclusiva é o processo que ocorre em esdeficiência, com todas as suas diversidades e colas de qualquer nível preparadas para propiciar
um ensino de qualidade a todos os alunos indepenpeculiaridades.

dentemente de seus atributos pessoais, inteligências,
estilos de aprendizagem e necessidades comuns ou
especiais. A inclusão escolar é uma forma de inserção em que a escola comum tradicional é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno incondicionalmente e de propiciar-lhe uma educação de
qualidade. Na inclusão, as pessoas com deficiência
estudam na escola que frequentavam se não fossem
deficientes (SASSAKI, 1998, p. 8).

Visa ensinar aos alunos o respeito às
diferenças e integração entre todas as crianças. Para sua realização e sucesso, depende
do comprometimento de uma estrutura física
da escola e da capacitação dos professores e
funcionários para lidar com estes alunos diferenciados. Dessa forma, o objetivo é eliminar
os obstáculos que limitam a aprendizagem e
Já a educação especial é uma modaliparticipação dos alunos no processo ensino
aprendizagem, promovendo o respeito à diver- dade de ensino que visa alunos com deficiênsidade entre crianças e buscando uma mudan- cia, disponibilizando recursos próprios para a
orientação aos alunos e professores no ensino
ça do paradigma educacional.
regular. É através da educação especial, por
Muitas vezes, a escola sente dificulda- exemplo, que a criança tem acesso à sala de
de nestas interações entre as crianças, devido Sala de Recursos Multifuncionais, onde em seu
à necessidade de criar as condições adequa- contra turno convive com outras crianças com
das, mas a inclusão implica mudanças. E se deficiência e professores especializados em
faz necessária a reflexão e a ação para colocar suas condições.
em prática a qualidade de um ensino melhor.
A inclusão é uma inovação que implica
um esforço de modernização e reestruturação
das condições atuais da maioria de nossas escolas, ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino
é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada (MANTOAN, 2006, p. 55).

[...] a modalidade de ensino que se caracteriza por
um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação formal dos
educandos que apresentem necessidades educacionais muito diferentes das da maioria das crianças e
jovens (MAZZOTTA, 1996, p.11).

Educação Especial que por muito tempo configurou-se como um sistema paralelo de
ensino, vem redimensionando o seu papel, antes restrito ao atendimento direto dos educandos com necessidades especiais, para atuar,
prioritariamente como suporte à escola regular
no recebimento deste alunado (SASSAKI, p.29,
1997).
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A educação especial está perdendo
seu espaço para a inclusiva devido ao fato de
que na inclusiva, todas as pessoas podem ser
inseridas na sociedade, independentemente de
sua deficiência, pois com a utilização da tecnologia e dos processos didáticos mais lúdicos
e simples, qualquer indivíduo pode participar
ativamente da sociedade e do mercado de trabalho.
A educação especial tem recebido
muitas críticas ao longo do tempo, pois para
muitos, o fato dela ser voltada exclusivamente
aos alunos com deficiência, acaba por excluir
todos os outros, o que para muitos, já difere da
ideia inicial de inclusão,
[...] o desenvolvimento está estreitamente ligado à
preocupação dos educadores com o atendimento
das necessidades educacionais daqueles alunos que
não são beneficiados com os recursos educacionais
comuns e que precisam de recursos especiais para
suplementar os existentes. Desta forma, a educação
especial não se justifica a não ser como facilidades
especiais que não estão disponíveis na escola comum e que são essenciais para determinados alunos
(MAZZOTTA, 1982, p. 11)

Conclui-se então, que a educação inclusiva proporciona as ferramentas e os recursos ideais e necessários para inserir as pessoas com deficiência na sociedade. O objetivo
maior seria tornar estes estudantes em adultos
independentes e ativos na sociedade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo se fez através de pesquisa
de base bibliográfica, onde as teorias de estudiosos e teóricos são usadas de forma fiel e
coesas. A fundamentação teórica, através de
tais pesquisas, em prol dos pontos positivos da
inclusão escolar em sua prática, teve resultados significativos na área educacional, proporcionando uma melhor visão sobre o assunto.
Esta pesquisa conta com a contribuição de Silva (1999), que procura encontrar uma
identidade para a pedagogia com o objetivo de
padronizar as pesquisas, estudos e transmissão de conhecimentos; Ainscow (2003), que
promove a educação inclusiva como uma das
saídas para a inclusão de pessoas com deficiência e/ou a não exclusão das pessoas sem
deficiência, com o objetivo de unificar a educação e Nóvoa (1995), que enfatiza a importância da valorização do docente na tentativa
de enaltecer e engrandecer esta profissão nem
sempre lembrada como essencial em todo o
processo ensino aprendizagem.
Estes pesquisadores, entre tantos outros, que desenvolvem as teorias que nos dão
bases para estes trabalhos e pesquisas, são os
grandes responsáveis pela ascensão da educação e suas melhorias. Sem estes teóricos
não conseguiríamos formar opiniões e discutir
os melhores caminhos na intenção de desenvolver a educação em prol dos estudantes com
deficiência ou não.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação por si só já se faz importante por seus objetivos grandiosos de levar e trazer
conhecimento a todos. E isso já se é sabido desde os tempos primórdios.
E para direcionar e organizar a evolução da educação foi criada a pedagogia no intuito
de centralizar as ideias e formar melhores docentes em uma tentativa de padronizar as metodologias e didáticas de ensinar e passar os conhecimentos à frente.
A educação inclusiva surgiu na intenção de suprir as necessidades de incluir todas as
pessoas na área do conhecimento, elas tendo deficiência ou não, pois com o tempo, percebeu-se que as pessoas com deficiência não tinham acesso à educação e quando tinham, eram segregadas da maioria dos acontecimentos da escola, por preconceito ou apenas falta de iniciativa
dos demais ao redor.
Portanto, a educação inclusiva desenvolveu a forma correta de incluir todas as pessoas
na educação. Com pesquisas e estudos, o objetivo é sempre incluir a todos, sem exceção, e
encontrar a melhor forma de manter todos estes estudantes juntos e aproveitando com sucesso
todas as oportunidades.
A inclusão é uma necessidade em qualquer sociedade moderna. A reestruturação das
sociedades para o recebimento das pessoas com deficiência já é um assunto sabido. O que se
discute ainda é: como fazer? Em todo o caminho já partilhado pela inclusão, o sistema educacional foi um dos mais afetados no quesito das mudanças e adequação da legislação.
A partir do momento que se foi instaurado que todas as crianças com deficiência tinham
o direito de matrícula em escolas regulares, foi-se necessária uma adaptação de todos. Tanto
das políticas educacionais quanto das unidades em questão.
Para que a inclusão comece a fazer efeito, é necessária uma reflexão interna e a quebra de preconceitos que ainda envolvem este campo. Ainda há muitas pessoas relutantes em
aceitar a inclusão. O preconceito é o maior obstáculo para as pessoas com deficiência. Muitos
ainda não os veem como pessoas capazes e competentes para exercer papéis ativos em prol
do desenvolvimento social.
E a educação inclusiva foi instaurada exatamente para que os parâmetros fossem regulamentados de forma a beneficiar as pessoas com deficiência. Todo processo educativo implica
em leis de igualdade, recursos, novos métodos e pessoas capacitadas para determinado fim.
A escola deve se estruturar e adequar mobiliários e materiais pedagógicos e o docente
deve enfatizar e priorizar sua formação, pois é nela que está a diferença. A formação inicial do
professor deve estar voltada para todos os tipos de alunos que este pode vir a atender, seja de
inclusão ou não. E sua formação continuada deve existir no intuito de modernizar e atualizar suas
já aprendidas teorias.
Conclui-se, portanto, que a educação inclusiva surge no momento em que não só a inclusão deve ser enaltecida como a segregação deve ser evitada. Todos os
estudantes devem ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades e
com todas as condições possíveis para tal.
O sistema educacional, a escola e a família precisam estar
empenhados e em uma mesma sintonia para que o objetivo seja
alcançado. E este objetivo maior, nada mais é que oferecer uma
educação de qualidade transformando vidas e inserindo todas as
pessoas na sociedade ativa que vivemos.
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PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA
EDUCAÇÃO

RESUMO: O presente estudo tratará a respeito da importância das políticas públicas na educação, frente às transgressões legais por ações vinculadas ao uso de drogas. A escolha do tema
se deu pelo trabalho desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos no projeto da Prefeitura
de São Paulo denominado CIEJA, na defesa dos direitos de adolescentes afastados do meio
escolar e usuários de drogas, o que desperta o interesse e a necessidade da averiguação como
forma de encontrar informações ou dados que possam conduzir à pesquisa e a obtenção de
resultados que façam frente a prevenção e combate ao uso de drogas por adolescentes e a
evasão escolar. O tema vem sendo discutido atualmente com maior intensidade, haja vista
que o meio social vem despertando para realidades circunstâncias atinentes a ações criminosas praticadas por adolescentes afastados da educação escolar e envolvidos nos meios de
consumo de drogas.

Palavras-chave: Educação; Direitos Humanos; Criança; Adolescente; Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho entrará num tema bastante interessante que é o da importância
das políticas públicas na educação, onde serão analisados os direitos protegidos pela crescente legislação internacional sobre o tema (tratados e convenções
diversas), casos bastante interessante que estaremos mencionando, assim como a sua importância e relevância na educação de crianças e adolescentes.
Assim, o presente estudo tratará a respeito da importância da educação escolar, frente
às transgressões legais por ações vinculadas ao uso de drogas: atendimento institucional e
ações socioeducativas. A escolha do tema se deu pelo trabalho desenvolvido na Educação de
Jovens e Adultos no projeto da Prefeitura de São Paulo denominado CIEJA, na defesa dos direitos de adolescentes afastados do meio escolar e usuários de drogas, o que desperta o interesse
e a necessidade da averiguação como forma de encontrar informações ou dados que possam
conduzir à pesquisa e a obtenção de resultados que façam frente a prevenção e combate ao uso
de drogas por adolescentes e a evasão escolar.
O tema vem sendo discutido atualmente com maior intensidade, haja vista que o meio
social vem despertando para realidades circunstancias atinentes a ações criminosas praticadas
por adolescentes afastados da educação escolar e envolvidos nos meios de consumo de drogas
(VOLPI, 1997).
O próprio Estado, diante das circunstâncias sociais existentes, hodiernamente desenvolve meios administrativos para a prevenção e o combate ao problema, desenvolvendo ações
institucionais em larga escala (SILVA, GUERESI, 2002). Desenvolvem-se nas grandes cidades
brasileiras, além da evasão escolar, a proliferação do consumo de drogas através de tribos urbanas, com territórios delimitados cada qual com seus rituais, estilos e transcendências (LARA,
2002) e essa criação vem interiorizando-se a largos passos, sendo comum nas cidades interioranas a existência de idênticas sociedades de pares (CORRÊA, 2006).
As tribos urbanas, definitivamente integraram-se ao contexto social, gerando sérias preocupações a sociedade envolvida, uma vez que além da evasão escolar, gera o consumo de
drogas, gerando o tema discussões da participação da sociedade no enfrentamento a esse tipo
de problema sofrido pela cultura urbana (SILVA, 2006).
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DIREITO À EDUCAÇÃO E PAPEL DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
O papel da instrução é preparar e formar homens capazes e úteis à sociedade: o
papel do governo é fornecer meios fáceis de
se adquirir a instrução, disseminando escolas e patrocinando iniciativas boas confiadas
à competência e ao amor por tão nobilitante
tarefa. A educação é um conjunto de ações organizadas, no interior de qualquer sociedade,
que objetiva formar o indivíduo. Ela deve proporcionar os meios necessários para entender
o mundo em que se vive e o momento histórico
em que se situa.

com o tempo a transformar partes das trocas
feitas no interior desta cultura em situações de
aprender-ensinar-se-aprender: em educação.
Existe a Educação de cada categoria
de sujeitos de um povo; ela existe em cada
povo, ou entre povos que se encontram. Existe entre povos que se submetem e dominam
outros povos, usando a educação como recurso a mais de sua dominância. Da família à comunidade, a educação existe difusamente em
todos os mundos sociais, entre as incontáveis
práticas dos mistérios de aprender primeiro,
sem classes de alunos, sem livros, sem professores especialistas; mais adiante com escolas,
salas, professores e métodos pedagógicos.

Segundo Freire (1990, p. 27), “Não é
possível fazer uma reflexão sobre o que é a
educação sem refletir sobre o próprio homem”.
Com base nesta citação, o homem deve receber então para se incorporar no mundo cultural
e aprender a se relacionar com ele; usar plenamente suas capacidades e habilidades; compreender e assumir seu papel de receptor de
uma “lembrança” produzida pela humanidade.

A educação pode existir livre e, entre
todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber,
como ideia, como crença, como aquilo que
é comunitário, como bem, como trabalho ou
como vida. Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o saber
e o controle sobre o saber como armas que
reforçam a desigualdade entre os homens, na
Para Freire (1990, p. 30), “O homem divisão dos bens, dos direitos e dos símbolos.
enche de cultura os geográficos e históricos.
A educação é, como outras, uma fraCultura é tudo o que é criado pelo homem [...]
A cultura consiste em criar e não repetir. O ho- ção do modo de vida dos grupos sociais que
mem pode fazê-lo porque para a adaptação do criam e recriam, entre tantas outras invenções
indivíduo à sociedade. O homem deve transfor- de sua cultura, em sua sociedade. Formas de
educação que produzem e praticam, para que
mar a realidade para ser mais”.
elas reproduzam, entre todos os que ensinamA educação existe onde há a escola e -e-aprendem, o saber que atravessa as palapor toda a parte pode haver redes e estruturas vras da tribo, os códigos sociais de conduta,
sociais de transferências de saber de uma ge- as regras do trabalho, os segredos da arte ou
ração a outra, onde ainda não foi sequer criada da religião, do artesanato ou da tecnologia que
a sombra de algum modelo de ensino formal e qualquer povo precisa para reinventar, todos os
centralizado. Porque a educação aprende com dias, a vida do grupo e a de cada um de seus
o homem a continuar o trabalho da vida. A vida sujeitos, através de trocas sem fim com a naque transporta de uma espécie para a outra, tureza e entre os homens, trocas que existem
dentro da história da natureza, e de uma ge- dentro do mundo social onde a própria educaração a outra de viventes, dentro da espécie, ção habita, e desde onde ajuda a explicar – às
os princípios através dos quais a própria vida vezes a ocultar, às vezes a vincular – de geraaprende e ensina a sobreviver e a evoluir em ção em geração, a necessidade da existência
cada tipo de ser. O homem que transforma, de sua ordem. Jaeger (1981, p. 14), procura
com o trabalho e a consciência, parte da na- explicar o que é a educação afinal:
tureza em invenções de sua cultura, aprendeu
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A natureza do homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria condições especiais para manutenção e transmissão da sua forma particular e exige
organizações especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular e exige organizações
físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o
nome de educação. Na educação, como o homem
à prática, atua a mesma força vital, criadora e plástica, que espontaneamente impele todas as espécies
vivas à conservação e à propagação de seu tipo. É
nela, porém, que essa força atinge o seu mais alto
grau de intensidade, através do esforço consciente
do conhecimento e da vontade, dirigida para a consecução de um fim (JAEGER, 1981, p. 14).

Atualmente muito se tem discutido sobre educação, e o tema vem ganhando espaço nos grandes debates das políticas públicas,
como em conferências nacionais, convenções
sindicais, religiosas etc. Nossa época é a época da modernidade e se caracteriza pela presença de uma infinidade de produtos culturais
disponíveis e em contínua transformação. Caracteriza-se também por uma mundialização
das relações econômicas, sociais, políticas e
culturais.
Por isso a preocupação da educação
é a criação de um cidadão do mundo. Essa
preocupação em formar o homem para a vida
cultural, científica, política e ética, talvez seja
a diferença entre o homem moderno e os dos
tempos anteriores. A formação integral do homem é a tarefa que deve ser desempenhada
pela escola, na medida em que é responsável
pela educação formal.

Ao lado da formação da personalidade, da preparação necessária de cada cidadão
para assumir as obrigações sociais e políticas,
a educação desempenha a tarefa de preparar
para o trabalho, e influi substancialmente na
criação de novos quadros de mão-de-obra com
capacidades técnicas adequados aos novos
processos produtivos que o desenvolvimento
introduz novos mercados de trabalho.
É bem possível que em um reino
de liberdade e igualdade buscado pelo educador, a educação continue sendo “movimento”
e “ordem”, “sistema” e “contestação”. O saber
que existe solto e a tentativa escolar de prendê-lo num tempo e num lugar. A necessidade
de preservar a consciência dos “imaturos” o
que os mais velhos “consagram’’ e, ao mesmo
tempo, o direito de sacudir e questionar tudo
o que está consagrado, em nome do que vem
pelo caminho. Segundo Freire (1992, p. 11),
A educação tem uma tal importância em nossa existência, individual e social, que não devemos experimentá-la de forma errada, deixando que ela se resvale para a desesperança e o desespero. Uma das
tarefas do educador ou educadora progressista, através de análise política, séria e correta, é desvelar as
possibilidades [...] para a esperança (FREIRE, 1992,
p. 11).

Um dos papéis mais importantes que
compete ao professor é levar motivação para
dentro das aulas, o professor teria o importante papel de primeiro mudar a própria cultura
depois a dos alunos. A educação torna-se um
movimento de resistência contra a ocupação
A educação é hoje considerada como da escola.
um fator de mudanças: um dos principais instrumentos de intervenção na realidade social e
Ele tem de englobar a organização da
com vistas a garantir a evolução econômica e a aprendizagem partindo das bases, estabeleevolução social e dar continuidade à mudança cendo a ligação entre aprendizagem e transforno sentido desejado. Salienta-se, no entanto, mação, entre aprendizagem e desenvolvimento
um aspecto em que a educação representa in- comunitário e de acordo com Paulo Freire, a
vestimento a curto prazo: é quando ela desem- educação tem de entrar na história e na cultura
penha função de formação de mão-de-obra.
de comunidade e da região, desenvolver uma
consciência sócio política e lutar para que sociedade fechadas tornem-se abertas.
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A educação é sumamente necessária
ao desenvolvimento do ser humano. Assim
sendo, às crianças e aos adolescentes deve-se
propiciar, da melhor forma possível, a oportunidade de recebê-la. No caso, o termo “educação” deve ser entendido como o trabalho sistematizado, seletivo e orientador, pelo qual nos
ajustamos à vida de acordo com as necessidades ideais e propósitos dominantes. Há, portanto, um vínculo muito íntimo entre tal direito e
a escola, pois é precipuamente por meio desta
que aquele se concretiza.
Não há dúvida de que o desenvolvimento adequado da personalidade prescinde,
de forma insofismável, da passagem pela escola. Daí por que o Poder Público e a família,
de modo especial, são responsáveis para que
tal direito — o de escolarização — concretize-se
na vida de cada menor. É oportuno observar
que a Constituição Federal, no art. 205, preceitua que a educação é direito de todos e dever
do Estado e da família. Ao mesmo tempo em
que o Estado deve propiciar vagas escolares
para todos, a família é obrigada a matricular
seus menores e cuidar para que eles frequentem com assiduidade a escola.
O art. 53 do ECA proclama que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho. Com efeito, sem
o devido preparo, o acesso ao trabalho e ao
gozo dos direitos civis e políticos tornar-se-ão
improváveis. A educação é um processo de
aprendizagem e aperfeiçoamento, por meio do
qual as pessoas se preparam para a vida. Através da educação obtém-se o desenvolvimento
individual da pessoa, que aprende a utilizar do
modo mais conveniente sua inteligência e sua
memória. Desse modo, cada ser humano pode
receber conhecimentos obtidos por outros seres humanos e trabalhar para a obtenção de
novos conhecimentos. Além disso, a educação
torna possível a associação da razão com os
sentimentos, propiciando o aperfeiçoamento
espiritual das pessoas (DALLARI, 1985).

Por tudo isso, fica evidente a importância da educação na vida de todos os seres
humanos. A educação torna as pessoas mais
preparadas para a vida mas também para a
convivência. Com efeito, a pessoa mais educada tem maior facilidade para compreender as
demais, para aceitar as diferenças que existem
de indivíduo para indivíduo e para dar apoio
ao desenvolvimento interior e social das outras
pessoas. Por isso, a educação personalizada
interessa a todos.
A educação de uma pessoa começa
nos seus primeiros instantes de vida. Desde o
momento em que nasce, o ser humano começa a receber orientação e treinamento, aprende
a reagir perante situações criadas pela natureza, pela sociedade e vai adquirindo hábitos,
que farão parte de seu modo de ser.
E quando começa a observar o meio
em que está vivendo e a ter possibilidade de
tomar decisões, inicia seu processo de integração na vida social. E daí por diante cada fato e
cada situação exercerão influência sobre a definição de sua personalidade. A pessoa adulta
será o resultado da educação recebida desde
os primeiros instantes de vida. Como se verifica, a educação de uma pessoa começa na
família ou no meio social em que a criança nasceu e passa a viver. Essa é a chamada educação informal, que é dada fora da escola, tanto
à criança quanto ao adolescente e ao adulto.
Ao lado dessa, existe, ou pelo menos
deve existir, a educação formal, que é dada na
escola. Não se pode dizer que uma seja mais
importante do que a outra, pois na realidade
ambas podem ter influência decisiva na vida
de qualquer pessoa (DALLARI, 1985).
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Até há poucos anos, se considerava que a educação informal tinha a principal
responsabilidade pelo bom desenvolvimento
psicológico das pessoas e por seu preparo
básico para a vida social. Isso porque durante
os primeiros anos de vida, quando a pessoa
recebe os ensinamentos iniciais sobre como
se comportar no relacionamento com outras
pessoas, não existe ainda o contato com a escola. Depois disso, considerava-se normal que
as pessoas passassem mais tempo com a família do que no ambiente escolar. Por esses
motivos, considerava-se que a escola era um
complemento da família.
Mas no mundo atual, a situação já não
é a mesma. Os sistemas de vida de quase todos os povos deixam pouco tempo e reduzem
as possibilidades para a vida familiar. Aumentou muito o número de grandes cidades, nas
quais a maioria das pessoas adultas passa a
maior parte do dia fora de casa, além de perder muito tempo com a locomoção. E mesmo
nas cidades menores, já se tornou comum que
quase não exista convivência no lar. Todos esses fatores reduziram muito a possibilidade de
educação informal.
Além disso, aumenta cada vez mais a
influência dos conhecimentos técnicos e científicos, e de outros adquiridos na escola, sobre
o progresso individual e social dos seres humanos. E os meios de comunicação de massa, transmitindo informações e conhecimentos,
bem como sugestões sobre comportamentos, podem ter influência decisiva na vida das
pessoas que não estiverem bem preparadas
para avaliar racionalmente essas transmissões
(DALLARI, 1985).
Por todas essas razões, tornou-se praticamente indispensável a boa educação escolar, a fim de que a pessoa possa desenvolver
sua personalidade e esteja bem preparada
para a vida social. Ë por isso que se inclui o
direito à educação, tanto na família quanto na
escola, como um direito fundamental da pessoa humana.

A possibilidade de receber educação
na família e na sociedade, fora da escola, depende das condições gerais da vida social. Os
valores predominantes na sociedade, as condições económicas, os costumes, tudo isso é
importante, mas são formas indiretas de promover a educação e não estão imediatamente
ligadas ao que se costuma chamar de sistema
educacional. Este compreende o conjunto de
escolas, de todos os níveis, em funcionamento
no país, num Estado ou numa cidade.
Para que o sistema escolar possa desempenhar bem suas funções, que são da
máxima responsabilidade, é preciso que as escolas tenham como objetivo principal dar boa
formação e bom preparo aos alunos. Todos
os demais objetivos devem vir depois desse
(DALLARI, 1985).
Assim, por exemplo, quando um grupo
de pessoas resolve abrir uma escola e fazer
disso o seu meio de vida, é evidente que precisam cobrar dos alunos, para terem um bom
prédio, com equipamento adequado, para terem bons professores e para que não falte o
material escolar necessário. Além disso, precisam também do dinheiro para sua própria
subsistência. O que não se pode admitir é que
organizem e dirijam à escola tendo como principal objetivo ganhar dinheiro, deixando em
posição secundária a preocupação com a qualidade do ensino.
Outra exigência fundamental é que
todos, sem qualquer exceção, tenham igual
oportunidade de educação. Não basta dizer
que todos têm o mesmo direito de ir à escola,
é preciso que tenham também a mesma possibilidade. Na realidade, não está assegurado
para todos o direito à educação onde não existe escola ou quando não há escolas suficientes. Não está assegurado esse direito quando
os pais não podem pagar as taxas da escola e
comprar os livros e o material escolar, ou quando a pobreza obriga as crianças a procurar trabalho muito cedo, não lhes deixando tempo e
disposição para a escola.
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Além da manutenção de escolas em
quantidade suficiente, em todos os núcleos habitacionais e dentro das possibilidades econômicas de todos os que precisam da educação,
é necessário que as escolas tenham igual nível
de qualidade. Não é justo que as escolas da
zona rural não tenham o mesmo equipamento
que se encontra na zona urbana, assim como
não é justo que as escolas dos bairros pobres
sejam inferiores, em qualquer sentido, às dos
bairros ricos. Todos devem ter o direito à educação da mesma qualidade (DALLARI, 1985).

IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA PÚBLICA
NA EDUCAÇÃO
As políticas públicas de educação são
programas ou ações que são criadas pelos governos para colocar em prática medidas que
garantam o acesso à educação para todos os
cidadãos. Além de garantir a educação para
todos, também é função das políticas públicas
avaliar e ajudar a melhorar a qualidade do ensino do país.
As políticas públicas educacionais são
ligadas a todas as medidas e decisões que são
tomadas pelo governo em relação ao ensino e
à educação no país. As políticas educacionais
são propostas, estudadas e criadas a partir de
leis que são votadas pelos membros do Poder
Legislativo (deputados federais e estaduais, senadores e vereadores) em cada uma das esferas de governo: federal, estadual e municipal.

A educação básica, para as crianças,
deve receber o máximo apoio, mas os adolescentes e adultos também têm direito à educação. O sistema escolar deve estar ao seu alcance, de tal modo que seja possível conciliar
outras atividades, como o trabalho e as responsabilidades da família, com a procura de aperfeiçoamento através de cursos e outros meios
de aprendizagem. Quanto mais educação a
Os membros do Poder Executivo (presipopulação receber, maior será a possibilidade
dente da República, governadores e prefeitos)
de criação intelectual e, em consequência, de
também podem propor medidas que possam
independência do país (DALLARI, 1985).
fazer melhorias na área da educação. Alguns
exemplos de políticas públicas de educação
A educação deve ser prioridade de to- que existem no país são:
dos os governos, pois através dela as pessoas
se aperfeiçoam e obtêm elementos para serem
PROGRAMA BRASIL ALFABETImais úteis à coletividade. Dando-se bastante ZADO - Existe nos estados para fazer a alfaapoio à educação, muitos problemas desapa- betização de jovens, adultos e idosos.
recerão, porque as pessoas estarão mais preparadas para a convivência, e haverá maior
EDUCAÇÃO PARA JOVENS E
participação no estudo e na decisão dos asADULTOS (EJA) - Programa dedicado à
suntos de interesse comum. É necessário e
educação de adultos que não terminaram os
justo que os recursos da sociedade sejam utili- estudos na idade indicada. O EJA atende deszados para estender a todos, de modo igual, o de o ensino fundamental até o ensino médio.
direito à educação.

PROGRAMA NACIONAL DE
ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC) - O PRONATEC surgiu
para aumentar a oferta de cursos de educação
tecnológica e profissionalizante. O programa
atende estudantes da rede pública, trabalhadores e beneficiários de outros programas sociais
do governo.
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PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PROGRAMA BRASIL PROFISPARA TODOS (PROUNI) - O PROUNI foi SIONALIZADO - Programa de educação
criado para oferecer bolsas de estudo em insti- profissionalizante dirigido aos jovens matricutuições privadas de ensino superior. As bolsas lados no ensino médio da rede pública de ensão destinadas aos estudantes de baixa renda sino.
que ainda não têm ensino universitário.

AS LEIS SOBRE EDUCAÇÃO - As
MEDIO TEC - É um programa que políticas de educação são garantidas pela

oferece cursos de ensino técnico dedicado aos Constituição Federal e por outras leis, como a
estudantes que estão cursando ensino médio Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacionas escolas públicas estaduais.
nal (lei nº 9.394/96).

PROGRAMA ESCOLA ACESSÍ-

O direito dos cidadãos de ter acesso à

VEL - O programa foi criado para aumentar educação é garantido pela Constituição Fedea acessibilidade no ambiente escolar da rede ral no artigo 205:
pública de ensino. Oferece informação e recursos de ensino para melhorar o aprendizado de Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
estudantes com necessidades especiais.
Estado e da família, será promovida e incentivada

APOIO À FORMAÇÃO SUPERIOR
E LICENCIATURAS INTERCULTURAIS
INDÍGENAS (PROLIND) - Programa criado

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A Lei de Diretrizes e Bases estabelece
para dar apoio financeiro aos cursos de licenciaturas indígenas ou interculturais que formam as principais regras que devem ser seguidas
pelo sistema educacional do país. É aplicada
os professores de escolas indígenas.
tanto para a rede pública de ensino como para
PROGRAMA CAMINHO DA ES- a rede privada. A lei define:
COLA - Programa criado para melhorar e au• os princípios que devem ser a base do
mentar a frota de veículos que faz o transporte
sistema de educação,
escolar nas redes de ensino estaduais e muni• quais são as obrigações do governo no
cipais.
oferecimento da educação aos seus cidadãos,
B) FUNDO DE MANUTENÇÃO E
• idade adequada para cada nível de esDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
tudo, desde a educação infantil básica até o
BÁSICA (FUNDE)- É um fundo dedicado ao
ensino superior universitário,
aumento de investimento financeiro do governo
• Os tipos de programas educacionais
federal em projetos de educação nos estados.
que devem ser oferecidos, como: educação
básica, especial, à distância, profissionaliEDUCAÇÃO EM PRISÕES - É um
zante e de jovens e adultos.
programa educativo de apoio financeiro e técnico para dar ensino a jovens e adultos que
cumprem pena no sistema prisional.
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a) Drogas Depressoras: fazem com que
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DIMINUIR
o sistema nervoso central passe a funcionar
O USO DE DROGAS NA EDUCAÇÃO
mais vagarosamente. A pessoa fica desligada,
desinteressada pelas coisas que acontecem
ao seu redor. São exemplos de drogas depressoras o álcool, os somníferos, os ansiolíticos
(exemplo: diazepam), opiáceos (morfina, heroína), e os inhalantes (cola, removedores, tintas).

De acordo com estudos de Teixeira
(2002), o uso de drogas de abuso, lícitas e
ilícitas, está presente em toda a história da humanidade e em praticamente todas as culturas
conhecidas, sendo considerado um dos maiores problemas de saúde pública vivenciados
O álcool data de aproximadamente
pela população brasileira, principalmente porque a violência se encontra frequentemente as- 6.000 A.C., como o vinho e a cerveja. Desociada ao contexto das drogas.
pois surgiram as bebidas destiladas, que, inicialmente foram até consideradas relaxantes,
A questão das drogas, notadamente o que consequentemente causou problemas,
as ilícitas, tem se tornado um foco de preo- haja vista o aumento no número de pessoas
cupação para as autoridades responsáveis por que passaram a consumi-lo, pois o efeito caupolíticas públicas de saúde e de segurança pú- sado pelo álcool e dose dependente, ou seja,
blica, pelos cada vez mais evidentes indícios quanto maior a velocidade de sua ingestão,
do seu uso pela população e pela crescente mais rápido seus efeitos e sua dependência
associação entre o tráfico de drogas e a violên- (OMS, 1981).
cia urbana. O Parágrafo Único do Art. 1º da Lei
11.343/06 define drogas como “substâncias
b) Drogas Estimulantes: ao contrário
ou os produtos capazes de causar dependêndas anteriores, o sistema nervoso central pascias, assim especificados em lei ou relacionasa a funcionar com maior rapidez, chegando
dos em listas atualizadas periodicamente pelo
até mesmo a causar delírios. O usuário fica
Poder Executivo da União” (TEIXEIRA, 2002).
elétrico e não tem sono. São consideradas droSegundo a Organização Mundial de gas estimulantes a cocaína, o crack e os anoSaúde -OMS (1981), “droga é qualquer subs- rexígenos (femproporex). O crack possui uma
tância que, não sendo produzida pelo organis- peculiaridade: assim que é fumado, alcança o
mo, tem a propriedade de atuar sobre um ou pulmão, levando a uma absorção instantânea,
mais de seus sistemas, produzindo alterações chegando de uma forma muito rápida no céreem seu funcionamento”. A mesma Organiza- bro, cerca de 15 segundos, porém seus efeitos
ção Mundial de Saúde (1981) também define o também passam muito rapidamente, fazendo
significado de drogas psicotrópicas: “aquelas com que o usuário passe a consumir muitas
que agem no sistema nervoso central produ- vezes em menor espaço de tempo, causando
zindo alterações de comportamento, humor e a dependência das primeiras vezes em que é
cognição, possuindo grande propriedade refor- usado (OMS, 1981).
çadora, sendo passível de autoadministração”.
No Brasil, a cocaína é a droga mais
Da interpretação da definição exposta, usada na forma injetável. Há poucos anos atrás
fica clara nossa percepção de que drogas psi- a maconha era considerada a porta de entrada
cotrópicas são capazes de causar dependên- para o mundo das drogas, porém esse quadro
cia. Um pesquisador francês chamado Chaloult vem mudando, principalmente entre os mais jodividiu as substâncias psicotrópicas, facilitando vens, onde se verifica que muitos adolescentes
o seu estudo, sendo muito usada tal classifica- têm o primeiro contato já com a cocaína ou
ção na maioria da doutrina que trata a respeito mesmo o crack.
de drogas. Desmembrou-as em: drogas depressoras, drogas estimulantes e drogas perturbadoras (OMS, 1981).
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c) Drogas Perturbadoras: esses tipos
de drogas causam uma grande mudança no
sistema nervoso central, podendo causar até
mesmo estados psicóticos. Quem usa este
tipo de droga fica fora do normal, muitas vezes
perturbado. São perturbadoras o LSD, o êxtase
e a maconha. Mesmo considerada por alguns
uma erva inofensiva, segundo estudos do pesquisador Chaloult, a maconha, dentre outras, é
uma dessas drogas capazes de causar esse
tipo de reação em quem a utiliza. Os efeitos
físicos da maconha são basicamente olhos vermelhos, boca seca e coração disparado. No
aspecto psicológico, a maconha interfere na
chamada memória rápida, fazendo com que o
usuário esqueça várias coisas de seu dia-a-dia.
Seu uso continuado afeta no procedimento de
aprendizagem e de memorização das tarefas
diárias (OMS, 1981).
O aumento do consumo de drogas de
abuso e, consequentemente de sua comercialização/ tráfico, levou os moradores de determinadas comunidades à exposição das consequências decorrentes desse contexto. A presença
de drogas de abuso não ocorre de forma social e territorialmente uniforme, pois algumas
comunidades estão mais expostas às drogas
de abuso e ao impacto decorrente do seu uso.
Os efeitos negativos das drogas de abuso nas
comunidades impactam a estabilidade das estruturas, ameaçam valores políticos, econômicos, humanos e culturais dos Estados e das
sociedades, e contribuem para o crescimento
dos gastos com tratamento médico e internação hospitalar, para o aumento dos índices de
acidentes de trabalho, acidentes de trânsito,
violência urbana e mortes prematuras e para
a queda da produtividade dos trabalhadores
(OMS, 1981).
Uma ação de política eficaz pode reduzir o nível de problemas relacionados ao
consumo de drogas de abuso, evitando que se
assista passivamente ao fluxo e refluxo de tal
problema. Quando se efetivam ações de políticas públicas comprometidas com a promoção,
prevenção e tratamento, na perspectiva da integração social e produção da autonomia das

pessoas, o sofrimento inerente ao impacto das
drogas de abuso tende a diminuir em escala
expressiva (OMS, 1981).
Para isso, o estabelecimento de ações
intersetoriais deve permitir contribuições para a
solução dos problemas de saúde que emergem
de discussões comunitárias, em que as prioridades elencadas pela população por meio de
sua percepção sobre determinado problema
poderão transformar-se em uma ferramenta valiosa para a elaboração de ações de políticas
públicas, por meio de educação continuada
com os profissionais atuantes nas comunidades que de fato atenda às demandas encontradas nas comunidades TEIXEIRA, 2002).
Considerando as políticas públicas de
saúde, os profissionais de enfermagem são
agentes chave do processo de cuidado e da
implementação das ações destas políticas, pois
eles têm maior contato com os moradores das
comunidades e podem facilitar a identificação
de problemas e a abordagem sobre drogas de
abuso. Neste sentido, estes profissionais devem participar do desenho e implantação de
programas e projetos de promoção à saúde
e de prevenção do abuso de álcool e outras
drogas, bem como de projetos de integração
social, no sentido de minimizar os problemas
que ocorrem na comunidade em consequência do uso indiscriminado das drogas de abuso
(OMS, 1981).

A percepção social dos moradores que
convivem diariamente com o uso de drogas de
abuso e os efeitos negativos inerentes a esse
contexto devem ser investigados, pois podem
indicar o melhor caminho para se pensar em
estratégias de prevenção ao uso de drogas de
abuso nas comunidades e permitem identificar
a efetividade das ações de políticas públicas
relacionadas aos problemas enfrentados pela
comunidade (OMS, 1981).
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A percepção social sobre drogas de
abuso e violência na comunidade em estudo
possibilitou a identificação da vivência cotidiana dos moradores entrevistados com o uso de
drogas e as ações de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do uso de drogas nesta
comunidade.

de ações de prevenção ao uso de drogas de
abuso, que são alvo de ações de políticas públicas, mas que não foram efetivamente implementadas nesta comunidade ou não envolveram os moradores como agentes participantes
desse processo (TEIXEIRA, 2002).
As políticas públicas repercutem na
economia e nas sociedades, daí porque qualquer teoria da política pública precisa também
explicar as inter-relações entre Estado, política,
economia e sociedade. Tal é também a razão
pela qual pesquisadores de tantas disciplinas
- economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas - partilham um interesse comum na área e têm contribuído para
avanços teóricos e empíricos TEIXEIRA, 2002).

Em uma comunidade com elevados
indicadores de violência relacionados ao uso
de drogas de abuso, considera-se que houve
baixa procura dos serviços de saúde e de assistência social do município e da comunidade
para resolver problemas relacionados ao uso
de drogas de abuso naquela população; no
entanto, os que procuraram este serviço receberam educação e aconselhamento em saúde, sendo encaminhados para internamento
em clínicas de reabilitação e para serviços de
assistência social, quando necessário (OMS,
Pode-se então, resumir política pública
1981).
como o campo do conhecimento que busca,
ao mesmo tempo, colocar o governo em ação
A percepção da existência de ações e/ou analisar essa ação (variável independenpara prevenir o uso de drogas e combater o te) e, quando necessário, propor mudanças
tráfico foi maior para o município quando com- no rumo ou curso dessas ações (variável deparada à percepção dessas ações na comuni- pendente). A formulação de políticas públicas
dade. Em relação aos equipamentos de segu- constitui-se no estágio em que os governos
rança pública na comunidade, a maioria dos democráticos traduzem seus propósitos e plaentrevistados referiu que não confia na atuação taformas eleitorais em programas e ações que
da polícia, mas que houve solicitação da pre- produzirão resultados ou mudanças no mundo
sença da polícia na comunidade para resolver real.
problemas relacionados às drogas de abuso
(OMS, 1981).
Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, podemos extrair e sinNa percepção dos entrevistados, os tetizar seus elementos principais (TEIXEIRA,
três problemas mais importantes presentes 2002).
no cotidiano da comunidade relacionam-se à
presença de drogas de abuso, à precariedade
- A política pública permite distinguir
da assistência à saúde e da segurança públi- entre o que o governo pretende fazer e o que,
ca. Ainda conforme essa percepção, as ações de fato, faz;
mais importantes e necessárias para combater
- A política pública envolve vários atores
o uso de drogas de abuso e eliminar a vio- e níveis de decisão, embora seja materializada
lência da comunidade foram aumentar o po- através dos governos, e não necessariamente
liciamento na comunidade, embora também se restringe a participantes formais, já que os
tenham sido elencadas ações relacionadas informais são também importantes;
aos aspectos sociais para prevenção ao uso.
- A política pública é abrangente e não
Também, a percepção social dos moradores se limita a leis e regras;
entrevistados, aponta para o desconhecimento
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- A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados;
- A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo
prazo;
- A política pública envolve processos
subsequentes após sua decisão e proposição,
ou seja, implica também implementação, execução e avaliação.
Teixeira (2002, p. 2) também define o
que são políticas públicas:
Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público;
regras e procedimentos para as relações entre
poder público e sociedade, mediações entre
atores da sociedade e do Estado. São, nesse
caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou
formuladas em documentos (leis, programas,
linhas de financiamentos) que orientam ações
que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre, porém, há compatibilidade entre intervenções e declarações
de vontade e as ações desenvolvidas. devem
ser consideradas também as não-ações, as
omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam opções e orientações
dos que ocupam cargos. As políticas públicas
visam responder a demandas, principalmente
dos setores marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis. Essas demandas,
são interpretadas por aqueles que ocupam o
poder, mas influenciadas por uma agenda que
se cria na sociedade civil através da pressão
e mobilização social. Visam ampliar e efetivar
direitos de cidadania, também gestados nas
lutas sociais e que passam a ser reconhecidos institucionalmente. Ainda, no conceito de
políticas públicas, temos a definição dada pela
professora Höfling35, que diz que “políticas públicas são aqui entendidas como o Estado em
ação, é o Estado implantando um projeto de
governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade”
(TEIXEIRA, 2002, p. 2).

Em suma, políticas públicas são tudo
aquilo que o Poder Executivo planeja e executa, buscando a satisfação do interesse público,
do bem comum, a implementação de um determinado programa com ações voltadas para
o atendimento dos anseios sociais, ou seja,
são todas as decisões políticas que influenciam e interferem de alguma forma na vida da
sociedade. As políticas públicas, muitas vezes
almejam atingir um público alvo, determinado;
porém seu resultado, muitas vezes pode ser
bem mais amplo, alcançando de forma reflexa
a população em geral, que acaba se beneficiando de modo indireto daquela política pública idealizada e eficientemente implementada
(TEIXEIRA, 2002).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo tem como base a
pesquisa bibliográfica com aspectos descritivos e exploratórios, sendo analisado livros e
artigos científicos referentes aos últimos dez
anos de estudos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola deve trabalhar com espírito de equipe, formando parcerias, construindo projetos e colocando-os em prática juntamente com a interdisciplinaridade. Esta pesquisa teve como
fulcro a preocupação de auxiliar o educando a desenvolver uma consciência crítica diante de
tudo o que o cerca, cultivando sua sensibilidade diante das questões sociais e despertando
atitudes de respeito, solidariedade, justiça e diálogo como fonte de equilíbrio e melhor forma de
se resolver conflitos.
A questão de que é preciso ter a educação como porta que abre caminhos para formação de indivíduos melhores em essência, não pára por aqui. Essa pesquisa foi a abertura de
uma janela que tende a buscar novos debates em relação a questões sociais.
De acordo com o que foi exposto neste trabalho, é possível perceber que a educação
é uma das poucas saídas para um país de tamanha desigualdade social e de acesso como o
Brasil, no entanto, 4 horas diárias é muito pouco para formar um bom cidadão, se nas horas
restantes do dia a criança fica largada. Manter essas crianças na escola em tempo integral, com
acompanhamento especializado, com esportes, músicas, bibliotecas, comida etc., é essencial
para que diminuam as desigualdades.
Conclui-se, então, que nossos objetivos foram alcançados, não pelo simples fato de
encontrarmos algumas falas em relação ao tema, mas por nos mostrar que o autor, enquanto
esteve presente na vida pública, buscou dar às crianças brasileiras uma educação de qualidade,
que ele acreditava que deveria ser uma educação integral, em tempo integral.
Por fim, é importante ressaltar que este estudo defende a educação integral, enquanto
possibilidade de formação integral do homem, percebido em seus aspectos multidimensionais,
que tem na escola a centralidade do processo educativo pautado na relação ensino-aprendizagem. Educação esta que pode (e deve) ser enriquecida pela integração com outros setores
da sociedade, a citar, a saúde, a cultura e o esporte, além de organizações que trabalham na
articulação educação-proteção social.
Mais especificamente, este estudo evidencia a importância de a educação integral ocorrer de forma integrada. Incentiva e valoriza, em função das possibilidades de enriquecimento
cognitivo, cultural e social, dentre outros, o fato de a escola oferecer à criança e ao adolescente
outras possibilidades e dimensões educacionais e sociais relacionadas ao território e à cidade.
Neste sentido, reiteram-se dois pontos em relação ao estudo aqui
realizado: O aumento do tempo com vistas à formação integral do indivíduo deve constituir-se na ampliação do tempo escolar, aqui considerado como o tempo que a criança está sob a responsabilidade da
escola, em atividades que podem ocorrer de forma intra ou extra-escolar. Aspectos estes que evidenciam a centralidade da escola no
processo ensino-aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DO USO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO E NO MÉTODO
INCLUSIVO

RESUMO: O presente trabalho discute a prática do uso da tecnologia de informação e Comunicação na educação e quais são os possíveis impactos relativos a este novo contexto e ao
processo de inclusão da pessoa com necessidade especial. Neste sentido, se faz necessário
oferecer a todos os alunos as competências para a utilização destas informações e mídias,
mas para que isso ocorra, é preciso investir na formação dos professores para que possam
contribuir na qualidade da educação com a utilização dos recursos tecnológicos. Questiona-se assim, o quanto este novo contexto alterou a vida do professor e aluno inseridos no processo escolar, na medida em que a inovação tecnológica é necessária, mas o processo ocorre
lentamente devido aos desafios impostos a este novo cenário da educação.

Palavras-chave: Tecnologias; Informação; Comunicação (TIC); Educação; Mídias; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho visa discutir sobre as TICs (Tecnologia da informação e comunicação)
no contexto escolar, entretanto, há necessidade de entender dois efeitos que os
meios de massa produzem em nossa mente: a dispersão da atenção e a infantili-

zação.

Já no contexto social, se faz necessário entender que há interesses econômicos de patrocinadores que devem ser atendidos, esta forma, os meio de comunicação como a televisão e
o rádio dividem os horários de suas programações que possuem o período de sete a dez minutos, de forma que a interrupção desses blocos sejam colocados os comerciais.
Devido esse padrão de divisão do tempo, leva a induzir a concentração apenas entre
sete e dez minutos como os programas, se dispersando como nas pausas comerciais. Esse
padrão torna-se um hábito que é observado pelos professores, justamente pela perda de atenção, necessidade de sair do ambiente de aprendizagem, como se dividissem o período da aula
particularmente.
Esses hábitos estão se transformando mediante a forma de entretenimento das plataformas digitais e serviços de streaming, que possuem o caráter imediatista e sintético, que também é possível observar no desenvolvimento de ansiedade excessiva desde as crianças até os
jovens.
É perceptível a mudança cognitiva dos adolescentes, crianças e jovens, ao tentarem ler
algumas páginas, e principalmente livros e demonstram que não suportam manter-se concentrados mais de sete minutos, e muito menos aguentam uma leitura com ausência de ilustrações e
imagens, ou seja, se torna sofrível a leitura de um livro até seu término.
Nesse aspecto, a oferta e promessa de gratificação instantânea destroem a capacidade
de concentração e atenção, juntamente com o exercício do pensamento reflexivo-crítico e a abstração intelectual. Pois, os meios de comunicação não têm exigência de atenção, reflexão, abstração, crítica, pensamento meticuloso, e uma perturbação como provocação e estranhamento
da sensibilidade e fantasia, o objetivo dessas produções é satisfazer sem exigir nada, puramente
passividade para que se permaneça para sempre infantis.
Dentro desse contexto temos o surgimento da informática, onde temos como protagonistas os computadores que realizam de modo extremamente rápido operações lógicas que um ser
humano levaria muito mais tempo para realizar; possuem também uma memória muito superior
à melhor memória humana, e estão organizados para autocorrigir a maior parte das falhas e dos
enganos que cometerem numa operação ou num processo.
A visão mágica, oculta o fato de que os tablets, smartphones e os computadores são
máquinas, ou seja, necessita da ação humana para serem produzidas, conservadas, programadas, operadas e consertadas.
Nessas máquinas são empregadas as capacidades humanas de modificar a natureza
tornando possível que existam e funcionem, ou seja, um esforço, o trabalho manual, intelectual
e até mesmo industrial, que no mínimo chega a 35 tipos de execuções humanas para o funcionamento de todo tipo de sistema computacional e automatizado.
Diante desse quadro contemporâneo temos a premissa que ter informações é sinônimo
de poder, e sendo os computadores grandes centros acumuladores de informações, logo, são
centros de poder. Daí a necessidade de repensar a atuação docente mediantes a essas novas
tecnologias e recursos.
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O acúmulo, perpetuação e aquisição cultural é um resultado do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, um processo cultural onde o grupo social transmite seu patrimônio
cultural para as gerações futuras. A cultura é algo orgânico e necessariamente essa herança se
adapta aos novos modos e tempos da contemporaneidade.
O aprendizado também acontece de modo informal ou assistemático por meio de instituições como família, grupo religioso e convivência com os adultos, essa modalidade normalmente acontece em sociedades onde não há escolas. Mesmo em sociedades que possuem
escolas há aprendizado assistemático, e normalmente é permeado por novas tecnologias.
A escola deve se planejar para criar estrutura a fim de viabilizar o ensino relacionado às
mídias e tecnologias. Neste sentido, duas grandes preocupações devem ser verificadas: o recurso material, ou seja, os instrumentos necessários para que o ensino ocorra e a profissionalização
dos professores que devem estar preparados.
Desta forma, verificamos que o olhar para esta transformação deve ser ampla, pois só
a apresentação do recurso não é suficiente, ou seja, é preciso olhar as novas tecnologias com
desprendimento dos antigos métodos para aprender novas formas de comunicação. O corpo
docente precisa se adaptar a esta transformação para comunicar adequadamente aos alunos
estes novos conhecimentos.
Segundo Ponte (2000), é preciso internalizar e elaborar este novo contexto e conhecimento, de forma que eles sejam incorporados de forma natural no processo de ensino. Falamos
assim, não somente de um novo conjunto de conhecimentos a serem reproduzidos, mas de uma
prática que deve ser apropriada.
Não significa que os métodos antigos devem ser abolidos, mas que se deve realizar uma
releitura por esta nova realidade, a fim de que o processo seja construído com significado. A
escola deverá apresentar esta nova realidade aos professores de forma construtiva e apoiando
com treinamentos e capacitações.
Por vezes, será um desafio a ser superado, para tanto, poderá se criar metas, e espaço
de orientação em que sejam discutidas as dificuldades e potencializados os recursos e habilidades já assimiladas. Ou seja, exigirá, reflexão, esforço e determinação de todos.
A gestão escolar deverá também avaliar o impacto deste processo nos alunos. Cada
escola está inserida em uma comunidade diferente e cada uma delas apresentará aspectos diversos que deverão ser considerados para que haja de fato a adaptação dos alunos conforme a
realidade encontrada. Diversas dificuldades serão identificadas e para cada uma delas se deverá
criar uma estratégia de intervenção, ou seja, o planejamento deverá ser reavaliado constantemente para verificar se há eficácia no trabalho executado.
Caso surjam novos desafios, novas estratégias deverão ser traçadas para a superação
em um processo contínuo. Outro aspecto importante é envolver a comunidade escolar. Isto poderá ser realizado com a criação de projetos que envolvam as famílias, permitindo que os conceitos aprendidos na escola atinjam o ambiente domiciliar.
Neste primeiro capítulo será tratada a interferência e alteração causada pelo uso das tecnologias nas relações sociais, esse fenômeno tem penetrado no ambiente escolar modificando
o processo de ensino-aprendizagem. De forma mais especial o papel da Linguagem, Comunicação e a Cibercultura, e os desafios que surgem para o papel da docência.
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A EDUCAÇÃO MEDIANTE A MÍDIA
Na contemporaneidade é nítida a interferência midiática, principalmente da televisão,
na construção do cidadão atual. Esta construção tem seus fundamentos em moldes de uma
sociedade de consumo extremamente televisiva.
Ao depararmos com a real sociedade
excludente e de pobreza latente é notório que a
maior parcela da sociedade não consegue ter
lazer e entretenimento fora da esfera televisiva.
Segundo Leite (2000), o ambiente educacional, desde o ensino fundamental até o ensino superior, devem discutir como os meios
de comunicação e as mídias influenciam a formação educacional dos brasileiros. Visto que,
os índices alarmantes de repetência e evasão
escolar podem ter relação direta de como a influência midiática, que produz uma população
extremamente imagética, que procuram linguagens e textos audiovisuais, e assim, fogem da
leitura e escrita.
Podendo esse hábito nocivo ao desenvolvimento intelectual surgir e ser incentivado
na própria escola, que por sua vez, de alguma
maneira induz os discentes aos prazeres das
imagens televisivas.
Segundo Leite (2000) existe uma diferenciação entre conhecimento e informação,
ao se constatar que existe uma interdependência entre os fatos humanos, principalmente
pelo fato que a apreensão e desenvolvimento
cognoscível na vida cotidiana ultrapassam a
educação formal.
Logo, surge um novo papel da docência, que é a condução do educando no desenvolvimento de possibilidades de apreensão
onde selecione, interprete e organize as informações que lhe são acessíveis na busca do
conhecimento. Com a inserção de novas tecnologias na educação, o agente e protagonista
no processo de ensino-aprendizagem é o aluno, e o educador é o mediador e intermediário,
que desempenha sua função necessariamente
por meio de atividades orientadas. Desta forma, a aquisição de novos conhecimentos terá
maior utilidade para o educando.

Não são somente instituições sociais
como família, escola e igreja que possuem a
tarefa de ensinar e educar, mas todas as instituições geradas pelas ações dos cidadãos,
como também àquelas que o discente tenha
acesso.
É evidente que grande parcela da população brasileira não conheça ou desfrutem
de instituições com tais quesitos, no entanto,
em sua maioria possuem acesso a televisão,
que adentra todos os lares trazendo consigo a
confusa mescla entre o presente e o futuro, a
ficção e a realidade, de forma que apresenta e
determina o modo de pensar e de existir dos
indivíduos, pautando suas opiniões e condutas. E o fato da necessidade de se desconectar
ou desligar a TV não é mero moralismo, e sim
uma urgência.
O debate sobre essa questão faz com
que as contradições e tensões saiam do senso comum e busque medidas em âmbitos mais
profundos como a legislação e esfera jurídica,
justamente pelos efeitos que causam na educação e sociedade.
Seguindo a mesma discussão Márcia
Leite (2000) denota a mudança ocasionada
pelo avanço da realidade computacional e a
inserção dessa tecnologia na rotina humana,
que tem como resultado a criação de uma
outra realidade (a virtual), que altera valores,
comportamentos e revoluciona as formas de
linguagem.
Podemos notar no processo de revolução da linguagem as mensagens audiovisuais que, se veiculam por cenas curtas, ritmo
acelerado, utilizando uma linguagem concreta
e plástica, tem como resultante a multiplicação
de pontos de vista, cenários, personagens e
sons, desta forma, não exigem envolvimento e
esforço do receptor.
Assim a afetividade tem maior importância no processo de mediação entre indivíduo
e o mundo, já que, essa linguagem mexe constantemente com as sensações e imaginação.
Essas diferenças é que determinam essencialmente os modos de linguagem audiovisual e a
escrita, pois a linguagem escrita possui maior
análise lógica, rigorosidade e organização.
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Na contemporaneidade, a internet é
uma ferramenta indispensável no processo de
ensino-aprendizagem, pela sua acessibilidade
informacional, e a abrangência de localização
de muitas informações de áreas diversas do
conhecimento para que sejam estudadas, e
por vezes, exercitar a interdisciplinaridade.
O ambiente virtual e as novas tecnologias de informação e comunicação possibilitam processar com maior rapidez, armazenar
com maior eficácia, e com baixíssimo custo.
Mas isso, não é sinônimo de melhor desempenho no ambiente escolar e no processo de ensino-aprendizagem se houver adesão dessas
ferramentas.
Já que para que ocorra essa melhoria,
se faz necessário uma reelaboração de políticas públicas, considerando que não há resultados satisfatórios se somente possuir discussões e pesquisas voltadas para a utilização
das tecnologias educacionais, mas também do
ambiente e da gestão desses recursos.
Para a autora (LEITE, 2000) destaca
que o ser humano é um ser simbólico, pois
utiliza de signos para caracterizar sua ação no
mundo, ou seja, sua conduta. Visto que é evidente que para mediar suas relações com seus
semelhantes e com o mundo, faz uso de artefatos e instrumentos culturais. Já que em sua
evolução desenvolveu ferramentas e instrumentos que o capacita para modificar o ambiente,
ampliava suas capacidades naturais, sentidos
e ação. Esta ação modificadora é uma resposta puramente humana que se desenrola de sua
potencialidade criativa, que simultaneamente
transforma seu modo de pensar, interagir, agir
em relação a si, aos outros e ao mundo.
Por meio da difusão social as invenções são compartilhadas entre os grupos e
sociedades, mantendo a marcha evolutiva impulsionando a criatividade. Neste ciclo de transmissão de conhecimento surge o processo de
educação ou ensino-aprendizagem, com ele a
escola. Hoje o papel da instituição escolar é de
suma importância, levando em consideração
que cabe a ela educar ética, moral e estéticamente, construindo indivíduos pensantes e não
pensando por eles.

Na atualidade, com o surgimento de
ícones do entretenimento e consumo, transforma-se as relações entre professor e aluno
no ambiente de ensino, pois continuamente é
evidente a influência desses ícones nas produções e forma de agir dos alunos, como os
padrões estereotipados que possuíam respeito, às expressões são distintas dos saberes dedutivos e verbais, uma cultura com acentuada
diferenciação surge fazendo com que os educadores lancem um reflexão sobre esse novo
sentido de educando que se presenta.
Ao entrar em contato com as produções visuais no ambiente escolar, é perceptível
que grande para do escopo de soluções visuais e imagens que são reproduzidas, possuem
como fonte inspiradora as produções (de arte e
entretenimento de massa) midiáticas, até mesmo nos livros didáticos que trazem ilustrações
e materiais de comunicação produzidos para
a equipe escolar, para o aluno, de forma geral,
para a comunidade escolar.
Segundo Gomes (2001), o uso das
imagens possui um significado que está relacionado à cultura imagética. E este significado
está relacionado aos mais diversos ambientes
e não só a escola. Desta forma, é preciso entender a relação entre as pessoas e o olhar, e
buscar assim, compreender como é produzido
através da imagem a fascinação por produtos,
pessoas, lugares, entre outros,
Diante de tão grande número de ofertas visuais, performáticas e espetaculares na sociedade, a escola
encontra-se em desvantagem, pois os chamados
auxiliares de ensino audiovisual, a comunicação corporal do professor, sua retórica, não convencem. O
mundo da escola é um mundo cinza, parado e passivo. As imagens na escola são manipuladas como
se fossem neutras e inofensivas, além de serem mal
aproveitadas em termos de possibilidade educativa. Não se prepara o professor para desempenhos
comunicativos e expressivos ao nível do desafio do
ensino e das crianças atuais, não se prepara o professor, sobretudo, para dialogar com o mundo através de um universo imaginário (MEIRA, 1999, p. 132,
apud GOMES, 2001, p.5-6).
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A partir dessa afirmação, o educador
possui um importante papel no processo de
ensino-aprendizagem de incentivo à produção
dos educandos. Sendo que é por meio de uma
apresentação criteriosa da cultura midiática
aos discentes que o educador posiciona em
um papel “sujeito pensante”, os capacitando
na reelaboração das produções midiáticas de
acordo com seu contexto sociocultural e sua
realidade,
Consumo de imagens e informações que, através da
mídia estão no domínio de todos, produzem uma nítida sensação de “pertencimento” social, pois fazem
parte de sistemas codificados em comum. As produções individuais, principalmente aquelas que não
fazem uso do código de significados comum, não
possuem o mesmo sentido, e por serem singulares,
quase sempre dizem respeito apenas a nós e aos
que partilham da especificidade de nosso código
[...] A migração de espaços entre a mídia, a escola e a cultura audiovisual precisa ser pensada como
território imprescindível para uma educação que dê
conta da problemática de um mundo “inflacionado”
de imagens e da formação de novas subjetividades.
O trabalho pedagógico precisa se debruçar sobre o
que poderiam ser os dispositivos de produção de
subjetividade (GOMES 2001, p.12-15).

A FORMAÇÃO DOCENTE E A
UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS
Em uma pesquisa em tecnologia e formação de professores não poderíamos deixar
de lado preocupações comuns de todos os
educadores em contato diário com centenas
de alunos, tanto das escolas públicas como da
rede particular, problemas como a indisciplina
e falta de motivação dos alunos.
Sem a pretensão de fazer uma análise
psicológica desses problemas, mas também
não poderíamos deixar essas questões de
lado.
Ao olharmos para a massa de adolescentes desmotivados durante as aulas nos faz
perguntar: Qual o sentido da escola para eles?
Como a escola, as aulas que preparamos estão distantes de seus sonhos e desejos? Deparamo-nos ainda com a predominância do

modelo instrucionista nas escolas, ou seja, a
simples reprodução de informações descontextualizadas e sem significado para os alunos.
E ainda, o desrespeito e a desvalorização da profissão do educador são atos que
reproduzem o descaso político com relação
à educação e como a sociedade e o Estado
tratam as questões voltadas ao conhecimento. A culpabilização de ambos os lados pelo
insucesso, faz com que o quadro se agrave e
seja crônico, pois, tanto os docentes como os
discentes não possuem representatividade de
instituições e associações como sindicatos e a
União de Estudantes, fazendo com que não se
organizam e reivindicam a qualidade de vida à
educação.
Mediante a essa situação de sucateamento do ensino pela falta de infraestrutura adequada e formação permanente, grande maioria
dos professores usam da criatividade para proporcionar condições favoráveis que mitiguem
a repetência e evasão escolar, proporcionando
no processo de ensino-aprendizagem formas
de melhorar o aproveitamento dos educandos,
mesmo em um ambiente desfavorável para a
realização de uma boa aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e
competências exigidas pela legislação.
Não se pode empregar métodos centenários no ensino contemporâneo e esperar que
motivem os discentes que possuem acesso irrestrito à tecnologia e novas mídias como computadores, internet, TV a cabo, plataformas,
aplicativos, entre outras ferramentas.
Assim, surge a indagação: como proporcionar uma formação tendo em vista a solidariedade, a cooperação, a alteridade, fraternidade e mitigar o individualismo e egoísmo?
Qual a contribuição oriunda das novas tecnologias de informação e comunicação que possibilitam a ampliação e inovação do ambiente e
do processo de ensino-aprendizagem?
Segundo Moraes (1997),
Hoje sabemos que esses instrumentos podem facilitar a ocorrência desse ciclo e gerar novos ambientes
de aprendizagem, que envolvem mentes humanas,
redes de armazenamento, de transformação, de produção e de disseminação de informação e conheci-
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mentos. Essas tecnologias da inteligência facilitam a
criação de ambientes informatizados, ricos em códigos simbólicos, em representações de imagens, sons
e movimentos e, quando adequadamente utilizados,
poderão contribuir para a criação de micromundos
ecológicos nos quais alunos possam interagir entre
si, formular e testar hipóteses, estabelecer relações,
produzir simulações rápidas e fáceis, construir conhecimentos que tenham correspondências com sua
forma de pensar e compreender os fenômenos da
natureza e os fatos da vida (MORAES, 1997, p.219).

Daí se vê a importância da formação
do professorado para inserção dos novos recursos que surgem com a possibilidade das
máquinas, tecnologias, computadores e novas
mídias, visto que, esta geração da sociedade
já nasceu inserida nesse novo contexto de informatização e informação, e somente desta
forma a experiência no ambiente de aprendizagem terá significado.
É de conhecimento dos professores
que, na sociedade atual, os meios de comunicação digitais chegam aos estudantes com
muita facilidade, assim como uma variedade
de informações, mas a questão é: até que
ponto eles estão preparados para recebê-las
e processá-las de maneira consciente? Pensar
a formação do jovem perante os múltiplos apelos informacionais contemporâneos tornou-se
tarefa desafiadora e de realização complexa.
Percebe-se que muitos recursos de mídia tornaram-se modalidades concorrentes dos processos de formação escolar (MOURA, 2012).
Para Menezes e Sobral (2013), os elevados índices de insucesso nas várias disciplinas escolares é uma realidade. Como professores é nossa convicção que o aparecimento
de novas tecnologias poderá contribuir para
a criação de “novos ambientes” de trabalho
que promovam a motivação e o sucesso na
aprendizagem, cultivando o desejo de realizar
o melhor trabalho pelos alunos, transmitindo os
conhecimentos necessários da melhor maneira
possível. Para isso, procuramos encontrar recursos acessíveis para desenvolver metodologias que sejam de fato atrativas.

A sociedade envolta da ideologia neoliberal produz a noção e que o sucesso alinhado
com valões de uma parcela pequena da sociedade; e quanto mais se possui poder aquisitivo
para consumir maior é a felicidade, que cultura
democratizada é produzida e transmitida pelos
televisores, e o conhecimento é proporcionado pela gama de informações disponibilizadas
pela internet. Resultando em uma sociedade
superficial onde acredita que o que tem valor é
o que pode ser esteticamente consumível, ou
seja, uma confusão do significado entre valor
e preço.
A única forma de colocar as coisas no
lugar e valorar o que de fato tem valor e não
precificar as coisas e por fim, a existência humana, é por meio do desenvolvimento de uma
criticidade que proporcione uma sã leitura do
mundo, das incoerências da vida coletiva e política possibilitando vislumbrar novos caminhos
para construção da realidade.
Assim, se deve extrair o que de melhor
as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) podem proporcionar ao processo de
ensino-aprendizagem potencializando mudanças profundas no ambiente escolar e modelo
educacional, e juntamente nesse processo purificar as mentes para que não sejam assaltadas pela nocividade da ideologia de coisificação da existência humana e destituição do real
pelo virtual.
Só desta forma, o computador será
uma ferramenta mediadora do processo de ensino-aprendizagem, que por meio de softwares,
conexão com a Internet e programas de aprendizagem e democratização da informação para
construir o conhecimento,
Um ambiente de aprendizagem produtivo é caracterizado por um clima geral onde os alunos se sentem a
si próprios e
aos seus colegas de forma positiva,
onde as suas necessidades individuais são satisfeitas de forma a que eles persistam nas tarefas escolares e trabalhem cooperativamente com o professor e
onde os alunos possuem as competências interpessoais e grupais (ARENDS, 2000, p.129).
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É de longa data que se desenvolve material e discussões sobre a atuação docente
diante desta realidade nova que se inaugurou
com a globalização. Na tentativa de compreender a nova comunicação e as novas linguagens advindas com esta realidade mediante as
interações entre a juventude, que não se limita
a textualidade impressa e escrita, fazendo com
que o educador busque a diversificação de
seus conhecimentos e adentre em uma concepção nova de informação, comunicação, de
espaço e tempo.
Assim, se faz necessário que a atuação
docente utilize recursos tecnológicos e midiáticos, tendo em vista, construir um maior potencial interativo no processo de ensino-aprendizagem e no ambiente escolar. Deve-se entender
que o uso eventual de filmes e arte fotográfica
pelos educandos quanto pelo educador, não é
garantia de interação e de aquisição de conhecimento, em outras palavras, somente o uso
deliberado e rotineiro não constrói o conhecimento.
Então, é de extrema urgência reavaliar
a atuação docente mediante ao debate do que
se deseja enquanto indivíduos transformadores
inseridos na história buscando como objetivo a
ação formativa nos valões, na moral e na intelectualidade dos discentes.
O educador como mediador deve se
propor e propor à comunidade escolar uma
transformação do ambiente de aprendizagem
como criativo haja um desenvolvimento individual em consonância com o coletivo, e não um
processo massificado.
Esta transformação deve ser revista
pelo uso dos recursos tecnológicos e novas
mídias como ferramentas na ação pedagógica,
possibilitando a articulação das diferentes formas de comunicação juntamente com as diversas formas de linguagem em aulas interativas,

Surgem as seguintes indagações:
como se pode implantar de forma efetiva tal
transformação? Somente a infraestrutura como
arquitetura, projetos de salas e equipamentos
tecnologicamente avançados aumentará o nível de interatividade no ambiente de aprendizagem?
Obviamente que existe importância
nessas mudanças, entretanto, a maior transformação a ser buscada é na atuação do professor, que desenvolve estratégias e busca em
sua formação contínua se tornar um “arquiteto
cognitivo”,
O arquiteto cognitivo é um profissional; portanto,
supera largamente a concepção limitada de mestre
como resultado exclusivo de uma vocação ou um
dom natural e as perspectivas intuitivas do magistério, para constituir-se como professor interessado
pela evolução de seu saber pedagógico, que é específico e construído por múltiplas variáveis (RAMAL,
2002, p. 191).

Fica evidente que, não é por acúmulo de conhecimentos que se há uma ação formativa do indivíduo, mas sim, diante de um
processo de reflexão crítica de sua conduta,
e ações diante da realidade que o envolve e
sobre si mesmo permanentemente edificando
identidade e personalidade.
Esta flexibilidade criteriosa sobre a
atuação particular como educador, suas experiências rotineiras proporcionará a observação
das especificidades e particularidades enquanto professor construindo uma identidade profissional, e também como indivíduo.
Deste modo, pensar o papel do professor é adentrar a sua formação com a consciência de que as mudanças são constantes, novos
paradigmas surgem e, embora não rompendo
inteiramente com os modelos precedentes, estão ancorados em bases e em pressupostos
e dinâmicas diferentes. O perfil do profissional
Por enquanto, as novas tecnologias são um instru- do ensino vai sendo transformado à medida
mento à espera do tipo de utilização que dele fare- que todas as áreas do saber, do fazer, do ser e
mos. O que representa para nós, como instrumento da tecnologia vão se inovando.
de transformação da educação, o fato de o conhecimento passar a se apresentar como um fluido não
material que banha o planeta e que circula na velocidade da luz? (DOWBOR, 2001, 25).
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O USO DA TECNOLOGIA NO MÉTODO
INCLUSIVO
Como em qualquer adaptação independente da área de atuação requer flexibilização, adaptação e na implementação se verifica
aspectos positivos e negativos. O mesmo desafio ocorre na educação com a inclusão escolar, uma vez que, a inclusão visa viabilizar de
forma adequada a inserção das pessoas com
necessidades especiais de forma integral evitando assim qualquer tipo de segregação.
Desta forma, se identifica assim, que as
TICs devem ser inseridas na rotina escolar das
pessoas com deficiência, ou caso contrário se
estaria excluindo de um processo de formação
e aprendizagem disponível a todos os alunos.
Neste sentido Rodrigues esclarece que a inclusão só ocorre de fato quando está garantido a
interação social com os demais alunos e professores e se efetiva as condições de aprendizagem na promoção de desenvolvimento no
aspecto individual e social, como descreve:
Um modelo educacional que promove
a educação conjunta de todos os alunos, independentemente das suas capacidades ou estatuto socioeconómico. A LEI tem por objectivo
alterar as práticas tradicionais, removendo barreiras à aprendizagem e valorizando as singularidades dos alunos (RODRIGUES, 2007 p. 35).
Desta forma, verificamos que para o
atendimento da educação inclusiva é necessário o rompimento com a educação tradicional.
Os profissionais além de capacitados no domínio da tecnologia deverão tornar esta linguagem e método acessível a todos os conteúdos
que deverão ser acessados e removendo as
dificuldades para que isto ocorra.
No entanto, para que isto ocorra muitos
fatores devem ser contemplados, como:
• A capacitação dos docentes e funcionários;
• Manutenção dos equipamentos e estrutura necessária;
• O modelo educacional que promova a
educação conjunta.

Desta forma, a escola deve ser o local
em que todas as crianças devam ser acolhidas em um espaço democrático, que garanta o
processo de ensino e aprendizagem a todos e
as condições dos alunos possuam os conhecimentos necessários para a vida em sociedade.
Segundo Martino (2004), pensar a escola na sociedade do conhecimento pressupõe
a elaboração de um novo paradigma educacional, pois não basta adquirir o conhecimento é
necessário reproduzi-lo aos diversos segmentos da sociedade, precisamos de formas diferenciadas e flexíveis de gestão. Com o acesso
às informações, a escola poderá integrar-se
em uma nova expressão cultural, constituindo
um espaço de conexão das experiências culturais universais.
Desta forma, se pode dizer que há
três dimensões em uma sociedade que busca e produz conhecimento: a primeira seria a
ampliação educacional e técnica a partir do
desenvolvimento científico; a segunda corresponde à informação e comunicação mediante
a complexidade dos trâmites do conhecimento
mediante a uma economia baseada em serviços; e por último uma modificação nas bases
das organizações e empresas que promovem
e inovam de forma contínua os serviços e produtos, construindo novos sistemas e equipes
especializadas que produzem novas culturas,
tendo como resultado novas oportunidades e
maximização do aprendizado espontâneo e
mútuo.
Pensar a gestão científica da escola remete-nos a um debate sobre a articulação da
escola com o mundo, com a vida. Como descreve o autor:
Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem incluir crianças de origem remota ou de
população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de
outros grupos em desvantagem ou marginalizadas
[...] (ONU, 1948, apud LAPLANE, 2004).
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O uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação ao serem utilizadas no
processo aprendizagem de pessoa com deficiência deve verificar as necessidades de adaptação e acessibilidade de forma que:
• Sistema auxiliar ou prótese de comunicação;
• Na utilização do controle de ambiente para as pessoas que apresentam
comprometimento motor através de
controle remoto;
• No processo de desenvolvimento e
aprendizagem;
As TICs são de fundamental importância no processo de aprendizagem, uma vez
que, gera autonomia e inclusão social da pessoa com Necessidades Especiais ampliando
seus recursos e o acesso aos métodos disponíveis para a vivência de uma melhor qualidade
de vida.
Nesta perspectiva a se garante o direito
à educação a todos. Este olhar é fundamental
para a exclusão das diferenças e a implementação de uma educação igualitária e com respeito a todos. É necessário ter em mente que
a escola sozinha não poderá desenvolver uma
proposta educativa ampla que responda às novas concepções educacionais; sendo assim, é
preciso refletir sobre a criação de pontes entre
o mundo da escola e o universo que a cerca.

Isso implica certamente conferir à escola maior poder de decisão; pressupõe também o desenvolvimento de uma cultura de participação e um comprometimento que, por sua
vez, exige um redimensionamento dos papéis
tradicionalmente executados, bem como a utilização efetiva de órgãos colegiados existentes
na escola. Que permitirá, com o uso de tecnologias, uma participação mais efetiva da escola
com a comunidade.
Possibilitando também que diferentes
grupos, pessoas e instituições façam leituras
e interpretações diversas sobre os fenômenos
educativos, o que enriquece os debates e a
prática educativa, se tem como exemplo, as
questões de cidadania, responsabilidade social e cooperação são conceitos que começam
a fazer parte dessas discussões.
Isto contribuirá para o processo de democratização, uma vez que cada segmento
que participe do debate – seja empresa, comunidade de pais ou moradores dos arredores
das escolas – interprete os novos sentidos (e
crie outros) da instituição escolar.

Com isso, a integração dos novos recursos tecnológicos pode propiciar a ampliação da relação entre as escolas e as demais
representações de classe, ou ainda criar uma
nova perspectiva para a educação com as relações sociais e dar maior ênfase às ações desÉ imprescindível que a ação das po- sas instituições.
líticas públicas tem que se dar num contexto
ampliado, sistêmico e integrado, o que vai implicar a formação de parcerias, de atores tanto públicos quanto privados, regionais, locais,
econômicos, sociais, culturais, os quais poderão desenvolver projetos experimentais que,
progressivamente, podem se estabilizar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se diante do levantamento bibliográfico realizado que ao utilizar os recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem se faz necessário e é inclusivo. Contudo, os atores envolvidos neste processo estão enfrentando um grande desafio, relacionado a capacitação
do professor, contextualização do aluno especial e do processo pedagógico mediado através de
recursos tecnológicos e estrutura de equipamentos adequados na rede de ensino.
Entretanto, se faz necessário a adequação urgente devido aos avanços já existentes
relacionados aos recursos tecnológicos e a necessidade de inserção dos alunos nesta nova
linguagem e contexto.
Neste sentido, os gestores devem trabalhar de forma integrada com os professores com
o intuito de potencializar os recursos disponíveis e analisar criticamente as dificuldades criando
um projeto pedagógico que atenda às necessidades do processo de aprendizagem.
É de extrema importância que este conteúdo se torne parte da rotina da escola, não
somente através do material e recursos utilizados em sala, mas também que se forme uma
rede interna “a intranet” em que seja possível a comunicação entre pais, alunos e professores e
também através da internet no acesso a bibliotecas virtuais e todos os canais virtuais de informações e formação disponíveis na atualidade.
Com este empenho os desafios não desaparecerão, mas poderão ser superados com a
revisão crítica constante em que se identifique os problemas e se proponha alternativas e soluções que tornarão a escola devidamente orgânica e desta forma, transformadora.
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REFERÊNCIAS

ARENDS, Richard I. Aprender a ensinar. Lisboa: McGraw-Hill, 1995.
MORAES, Maria Cândida. O Paradigma Educacional
Emergente. 11. ed. Campinas: Papirus, 1997.

LAPLANE, A. & GÓES, M. Políticas e Práticas de Educação Inclusiva. São Paulo: Autores Associados.2004.
MARTINO, Mariluci Alves. Desafios para a gestão escolar com o uso de novas tecnologias. São Paulo,
PUC-SP, 2004. Disponível em: <http://www.sapientia.
pucsp.br/>.
RODRIGUES, D. Desenvolver a educação inclusiva: dimensões do desenvolvimento profissional. In:______.
(Org.). Investigação em educação inclusiva, Vol II. Cruz
Quebrada: Faculdade de Motricidade Humana. 2007.
MOURA, Maria Aparecida. Educação científica e cidadania: abordagens teóricas e metodológicas para a
formação de pesquisadores juvenis. Belo Horizonte:
UFMG / Proex, 2012.
MENEZES, N.A.P., & SOBRAL, S.R. A motivação da comunidade escolar e o recurso a tecnologias de informação. Revista do DICT, 4, 2013, p. 43-50.

LEITE, Márcia. A influência da mídia na educação.
2000. Disponível em: <https://sites.google.com/site/
donadionara/w-1>.
PONTE, J. P. da (2000). Tecnologias de informação
e comunicação na formação de professores: Que desafios? Revista Iberoamericana de Educação, 24, 6390. Disponível em: http://www.rieoei. org/rie24a03.
htm.
DOWBOR, Ladislau. Tecnologias do conhecimento: os desafios da educação. Petrópolis, RJ: Vozes,
2001.
GOMES, Paola B. M. Barreto. Mídia, imaginário de
consumo e educação. Educ. Soc. [online]. 2001,
vol.22, n.74, pp. 191-207. ISSN 0101-7330. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/
a11v2274.pdf.
RAMAL, A. Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e aprendizagem. Porto Alegre:
Artmed, 2002.

111

Revista Revista
Educar FCE
- 37 ªFCE
Edição
Educar
- 37- Dezembro/2020
ª Edição - Dezembro/2020

ANGÉLICA FORTUNATO

Pós-Graduada em Psicopedagogia em 2009 pela
Universidade Cruzeiro do Sul; Graduação em pedagogia pela
Universidade Bandeirantes de São Paulo (2007) Professora
desde 1996 e na Rede Municipal de São Paulo desde 2003.

112

ª Edição
- Dezembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 37 -ª 37
Edição
- Dezembro/2020

A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE ASPERGER NA EDUCAÇÃO
ESCOLAR

RESUMO: Este artigo aborda os aspectos da Síndrome de Asperger (S.A.) no espectro autista,
que é um transtorno global de desenvolvimento (T.G.D.), sendo ainda uma síndrome pouco conhecida por muitos profissionais envolvidos com crianças e adolescentes. Este estudo
tem como objetivo geral orientar os educadores nos processos que compreendem a inclusão
da criança com Síndrome de Asperger no contexto escolar, pois é de extrema necessidade
que nós educadores tenhamos um entendimento mais adequado em relação aos transtornos
presentes nesta síndrome, portanto, é necessário que o educador esteja instrumentalizado
para trabalhar com estes alunos, para que possua possibilidades qualificadas para orientá-los, sempre propiciando ações que auxiliem sua aprendizagem e autonomia. Os educadores
necessitam de uma formação continuada para sentirem-se mais confiantes, podendo, desta
maneira, possibilitar ações direcionadas às dificuldades que estes alunos apresentam, pois é
de extrema importância que essas crianças e adolescentes se sintam acolhidos e inseridos no
contexto escolar, para que possam interagir com seus pares e professores, obtendo maiores
possibilidades qualificativas em seu desenvolvimento intelectual e social.

Palavras-chave: Síndrome de Asperger; Educador; Educando; Inclusão; Dislexia; Professor;
Aluno.
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INTRODUÇÃO

A

Síndrome de Asperger foi reconhecida em 1984, portanto, as pessoas que desenvolveram esta síndrome antes desta data, eram consideradas esquizofrênicas,
depressivas ou com doenças mentais. A patologia foi identificada e denominada
Síndrome de Asperger em 1981. Em 1994, foi incluída na Classificação Internacional de Doenças (CID.10), pela Organização Mundial da Saúde - OMS.
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (2013), relata que a
Síndrome de Asperger, o autismo e outras doenças com características semelhantes se englobam no Transtorno do Espectro Autista.
O diagnóstico da S A é realizado por meio de observações comportamentais e de testes
educacionais e psicológicos, como os sete sintomas da síndrome variam, as vias para obtenção
do diagnóstico também variam, no caso os pais devem abordar as dúvidas com o seu próprio
pediatra e as crianças que são identificadas por terem atrasos no desenvolvimento da linguagem
podem obter um diagnóstico de autismo ou SA, e já receber alguma intervenção precoce ou
Serviços de Educação Especial.
Porém infelizmente, as preocupações dos pais às vezes não são levadas a sério pelo seu
médico, adiando um diagnóstico preciso, a Autism Speaks e outras organizações estão trabalhando duro para orientar os pais e os médicos para que crianças com transtornos do espectro
autista sejam identificadas o mais cedo possível.
A SA geralmente é confundida com o Autismo por possuírem aspectos semelhantes nos
sintomas. Normalmente ela é diagnosticada quando a criança começa a frequentar a escola, ao
invés do Autismo que é costumeiramente diagnosticado antes da criança entrar na escola. As
pessoas com Síndrome de Asperger e Autismo de Alta Funcionalidade (SA/HFA) muitas vezes
enfrentam obstáculos relacionados com suas capacidades de interpretarem alguns sinais sociais
e habilidades.
Tendo dificuldades em compreender grandes quantidades de informações e em conviver
com os outros. Estes dois aspectos são realmente essenciais, sendo os condutores de todas as
habilidades cognitivas em todas as exigências práticas da vida e de como enfrentar o stress e
manter relacionamentos. Este transtorno de comportamento foi observado e descrito por Hans
Asperger, por meio de pesquisas observou que as pessoas com Síndrome de Asperger não
apresentavam deficiências estruturais em sua linguagem, mas eram estranhas, com limitações
pragmáticas como:
• Dificuldade para compreender perguntas e de compreender literalmente piadas, sátiras, expressões idiomáticas ou com duplo sentido e comentários ofensivos. Déficit
em realizar escolhas ou tomar decisões, de manter uma conversa, sendo observadas
como “estranhas, soltas, perdidas, tangencial, irrelevantes e inapropriadas”.
• Dificuldade em compreensão de leitura, de tempos verbais/ pronomes, para explicar
ou descrever um evento e repete várias vezes o que já falou.
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Porém, o contrário do que ocorre no autismo a criança com Asperger não apresenta
grande atraso no desenvolvimento da fala e nem sofrem com comprometimento cognitivo grave, o contato visual é raro e escolhe temas de interesse que podem durar por longos períodos,
sendo caracterizada com interesse obsessivo, numa determinada área como a matemática, aspectos de ciência, leitura (alguns têm histórico de hipoxemia – leitura rotineira em idade precoce)
ou algum aspecto de história ou geografia, tem habilidades incomuns, como memorização de
sequências matemáticas, apresenta carência no desenvolvimento motor e pode ter dificuldades
para segurar o lápis para escrever, a sua maneira de pensar é de forma bastante concreta e não
consegue interpretar metáforas e ironias, seguindo tudo ao pé da letra, interferindo no seu processo de comunicação social, não sabem se expressar por meio da linguagem corporal, possui
objeções para realizar atividades que fogem à sua rotina diária, pois a quebra desta lhe causa
acesso de raiva.
Em momentos de irritação e excitação, normalmente é comum ocorrer movimentos corporais, rodopios e agitação de braços. Muitas das crianças com SA são talentosas e especializadas em uma determinada área, como a música ou a matemática.
Apesar de podermos pontuarmos os sintomas comportamentais da Síndrome de Asperger, ainda não conseguiu chegar a uma conclusão neurobiológica da desordem, porém uma coisa é certa, se não é causada pela má educação dos pais ou problemas de família, mas muitos
pais sentem-se culpados por essa desordem neurobiológica que não é culpa deles.
Nesta perspectiva, este artigo vem abordar estes aspectos da Síndrome de Asperger
(S.A.) no espectro autista, que é um transtorno global de desenvolvimento (T.G.D.), sendo ainda
uma síndrome pouco conhecida por muitos profissionais envolvidos com crianças e adolescentes.
Este estudo tem como objetivo geral orientar os educadores nos processos que compreendem a inclusão da criança com Síndrome de Asperger no contexto escolar, pois é de extrema necessidade que nós educadores tenhamos um entendimento
mais adequado em
relação
aos transtornos presentes nesta síndrome.
Portanto, é necessário que o educador esteja instrumentalizado para trabalhar com estes
alunos, para que possua possibilidades qualificadas para orientá-los, sempre propiciando ações
que auxiliem sua aprendizagem e autonomia. Desta maneira, é muito importante que os professores busquem alternativas para que estes educandos sintam-se pertencentes ao meio em que
vivem, pois a falta de sociabilização interfere no seu desenvolvimento pedagógico.
Os alunos com Síndrome de Asperger têm bastante dificuldade em compreender os
pensamentos e motivações das outras crianças e adultos que estão ao seu redor, tendo assim,
uma menor probabilidade de apresentar comportamentos que estabeleçam sua comunicação e
também de levar em conta os pensamentos e sentimentos dos outros.
Os educadores necessitam de uma formação continuada para sentirem-se mais confiantes, podendo, desta maneira, possibilitar ações direcionadas às dificuldades que estes alunos
apresentam, pois é de extrema importância que essas crianças e adolescentes se sintam acolhidos e inseridos no contexto escolar, para que possam interagir com seus pares e professores,
obtendo maiores possibilidades qualificativas em seu desenvolvimento intelectual e social.
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O diagnóstico da SA é baseado nas observações comportamentais e em testes educacionais e psicológicos. Como os sete sintomas da SA/HFA variam, as vias para obtenção
do diagnóstico também variam, portanto os pais devem abordar as dúvidas com seu o próprio
pediatra.
Algumas crianças são identificadas por terem atrasos no desenvolvimento da linguagem e antes de obter um diagnóstico de autismo ou SA, já podem receber alguma intervenção
precoce ou Serviços de Educação Especial. Infelizmente, as preocupações dos pais às vezes
não são levadas a sério pelo seu médico, o que leva ao adiamento de um diagnóstico preciso.
Autism Speaks e outras organizações relacionadas estão trabalhando duro para educar os pais
e os médicos para que crianças com transtornos do espectro autista sejam identificadas o mais
cedo possível.
Os estudos comprovam que quanto mais cedo à pessoa for diagnosticada com Síndrome de Asperger ainda na primeira infância, ela tem mais chances de se adaptar ao seu meio e
ter uma vida considerada “normal”, inclusive com amplo exercício da sua capacidade na sociedade, por mais que dificuldades e limitações surgiram principalmente no campo social, sempre
terá, porém de forma leve, sem progressão ou outras complicações, perfeitamente adequadas
ao meio, inclusive para o trabalho. Existem vários exemplos de famosos que foram diagnosticados com a Síndrome e que são altamente habilidosos e bem-sucedidos como: Temple Grandin;
John Elder Robinson; Mark Haddon, Lionel Messi entre outras personalidades que são consideradas gênios da humanidade.
As crianças com esta síndrome podem ser ajudadas na aprendizagem social através de
psicólogos preparados, por meio de treino de Competências Sociais que é um dos mais importantes componentes do programa de tratamento e a linguagem corporal e a comunicação não
verbal podem ser ensinadas da mesma maneira que se ensina uma língua estrangeira, assim
conseguem aprender a como interpretar expressões não verbais, emoções e interações sociais.
Através de aproximações com as pessoas, prevenindo assim o isolamento e depressão que geralmente ocorre assim que entram na adolescência.
Não existe medicamento específico para a Síndrome de Asperger, porém geralmente
crianças com S.A. apresentam sintomas como: depressão, ansiedade, déficit de atenção ou
hiperatividade que podem ser controlados com medicação. Mas como supracitado acima, os
sintomas da Síndrome de Asperger só pode ser melhorado por meio de tratamentos e intervenções, no entanto é importante também avaliar e tratar as condições associadas à depressão,
ansiedade, e problemas de atenção, pois esses sintomas podem muitas vezes ser mais debilitantes do que a SA.

116

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

De acordo com o Ministério da EducaA INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM SÍNção, existem várias modalidades educacionais
DROME DE ASPERGER
Para fazer o relato das crianças com
Síndrome de Asperger é importante conhecer
as leis relacionadas ao tema das crianças com
deficiências e transtornos globais do desenvolvimento.

especiais, sendo elas: educação especial em
escolas exclusivamente especializadas, educação especial em classe especiais do ensino regular e educação especial em classes comuns
do ensino regular.

Atualmente na educação cabe às instituições de ensino, papéis diferentes de antigamente, pois são necessárias novas práticas
pedagógicas que garantam atender toda a diversidade humana, como a inclusão de alunos
com deficiência nas escolas comuns.

As pessoas com deficiência na sociedade sempre carregam o “não” como, por
exemplo: não enxerga, não anda, não ouve,
não fala, não se socializa, dentre tantas outras
construções sociais que poderíamos aqui elencar. Esse conjunto de conhecimentos produziAlunos com deficiência são aqueles
dos socialmente sobre o sujeito é que precisa
ser revisto como algo que nos ajuda a pensar que ficam fora dos padrões estabelecidos por
em relação a ele, que nos permita avançar para um grupo. Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: “Pessoas
inclusão, desse indivíduo.
com deficiência são aquelas que têm impediPodemos considerar que o sujeito com mento de longo prazo de natureza física, mendeficiência muita das vezes não fala conven- tal, intelectual ou sensorial, os quais, em intecionalmente, mas existem outras maneiras que ração com diversas barreiras, podem obstruir
podemos utilizar para que ele se comunique, sua participação plena e efetiva na sociedade
para entender melhor esse sujeito que está em em igualdade de condições com as demais
constante desenvolvimento. Assim o processo pessoas” (SELAU, 2007, p.2).
de inclusão nos convida a olhar essa pessoa
com deficiência de outra forma, na busca pelos seus potenciais, fazendo uma aposta nestes sujeitos, e tentando refletir em relação ao
processo ensino aprendizagem, no impacto
da escola no desenvolvimento dessas pessoas, que não podem ser vistas como sujeitos
limitados pelas deficiências que apresentam.
Precisamos ter um novo olhar de como e em
que condições ele aprende, e como motivá-lo
a aprender.

Exemplos: pessoas com deficiência
mental, motora, problemas auditivos ou visuais,
dificuldade de concentração, com transtornos e
síndromes. As várias declarações das Nações
Unidas que originou o documento “Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades
para Pessoas com Deficiências”, demanda que
os Estados garantam que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do
sistema educacional, relatando que;

A escola e a sala de aula são um dos
lugares do processo de ensino- aprendizagem,
que possui uma teia grande de diversidade
de alunos que aprendem em locais diferentes,
essa busca a homogeneização, enquadrando
os sujeitos nas diretrizes da instituição, não
atendendo, assim, às suas especificidades e
diferenças individuais, o que gera uma relação
incoerente entre inclusão e exclusão de grosso
modo.

•toda criança tem direito fundamental
à educação, e deve ser dada a oportunidade
de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem;
•
toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de
aprendizagem que são únicas;
•
sistemas educacionais deveriam
ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se
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levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades;
•
aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de
uma Pedagogia centrada na criança, capaz de
satisfazer a tais necessidades;
•
escolas regulares que possuam
tal orientação inclusiva constituem os meios
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e
alcançando educação para todos; além disso,
tais escolas provêem uma educação efetiva à
maioria das crianças e aprimora a eficiência e,
em última instância, o custo da eficácia de todo
o sistema educacional (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA).
Muitos pais de crianças com transtorno
do espectro do autismo não sabem que as escolas regulares, públicas e privadas, são obrigadas a fornecer acompanhante especializado
para crianças e adolescente com (TEA) e se as
escolas especialmente privadas podem cobrar
mais por este acompanhante especializado.
A escola para comprovar a necessidade de um acompanhante especializado para
um aluno com (TEA) necessita de um relatório
de um pedagogo ou psicopedagogo, neste laudo ou relatório. O Decreto 8.368/14 que veio
regulamentar a Lei 12.764/12, o parágrafo 2º
do art. 3.º dispõe que “caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de
comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de
ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver
matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do
parágrafo único do art. 3.º da Lei 12.764/12”.

as com TEA, ou seja, seria um profissional que
exercerá a atividade de cuidador (apoio à locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e
também de mediador (apoio às atividades de
comunicação e interação social).
A escola para comprovar a necessidade de um acompanhante especializado para
um aluno com (TEA) necessita de um relatório de um pedagogo ou psicopedagogo, neste
laudo ou relatório. É importante que o médico
ou pedagogo/psicopedagogo deixe claro no
relatório as atividades para as quais a criança
ou adolescente com TEA necessita do acompanhante especializado, para que o profissional que exercerá esta função tenha a formação
específica.
As escolas privadas não podem realizar cobrança a mais por causa desse acompanhante especializado, o Ministério da Educação
emitiu a Nota Técnica 24/2013 que dispõe que
“as instituições de ensino privadas, submetidas
às normas gerais da educação nacional, deverão efetivar a matrícula do estudante com transtorno do espectro autista no ensino regular e
garantir o atendimento às necessidades educacionais específicas, esse custo de atendimento
integrará aos custos da instituição de ensino,
não cabendo ser repassada a educação especial à família do estudante ou inserção de
cláusula contratual que exima a instituição, em
qualquer nível de ensino, dessa obrigação.”,
pois cria um obstáculo para inclusão da pessoa com deficiência, conduzindo a uma situação de desigualdade com os demais alunos.

As escolas regulares são aquelas que
recebem em salas comuns alunos que possuem alguma deficiência, sendo reconhecidas
pelo movimento da inclusão escolar, que se
refere que todos os alunos aprendam e participem juntos, sem nenhum tipo de discriminaSegundo o decreto o acompanhante ção.
especializado é aquele que realiza, em caso de
comprovada necessidade, “apoio às atividades
de comunicação, interação social, locomoção,
alimentação e cuidados pessoais” das pesso118
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Na educação os professores devem
estar atentos às necessidades especiais que
estas crianças precisam, porque elas precisam
de maior apoio que as restantes crianças restantes, no entanto, os educadores possuem
salas superlotadas com mais de 30 e poucos
alunos no fundamental I e muita das vezes não
tem um auxiliar, portanto não conseguem dar
a devida atenção e estímulo a essas crianças.

As secretarias de educação devem
apoiar no oferecimento de cursos e capacitações, por meio da realização de um trabalho
em parceria com a área da saúde e serviço
social, visando uma equipe multidisciplinar. É
muito importante que o professor motive o aluno com AS, as suas tentativas e os seus sucessos deixando claro o porquê que ele está
sendo elogiado, O professor deve saber que
muitos momentos de interação social ocorre
em momentos não planejados e fora da sala
de aula e se este não intervir, o aluno com
Asperger pode ficar isolado. O docente deve
conduzir o grupo de amigos em sala de aula
a criarem vínculos produtivos com esse aluno
com SA.

Existe também outro fator como falta
de capacitação, em que não sabem como lidar
com a criança com SA e assim não entendem
da importância de simplificar a sua linguagem
usando termos diretos, simples, de forma clara e em ritmo lento, sem se utilizar de ironia e
metáforas explicações longas, com o mesmo
tom de voz e sem apoio visual atrapalham e
A escola como sabemos é um ambiencontribuem para a dispersão;
te agitado devido às mudanças de horário, as
relações sociais e por causa das iluminações,
O papel do professor é muito importan- ruídos e falta de antecipação de mudanças, aste como mediador no processo ensino aprendi- sim o professor tem que procurar conhecer o
zagem da criança com Asperger têm o objetivo seu aluno intervindo quando perceber que a side perceber como estão sendo construídos os tuação está muito angustiante para ele, permiconceitos e como podem ser ressignificados tindo que saia e mude de atividade para ajudar
por meio da sua linguagem. Segundo Vygotsky na regulação de suas emoções, os acessos de
(2000), em conformidade com Orrú (2010):
raiva e birra normalmente acontecem sem aviso prévio, pois não sabem reconhecer que está
A linguagem não é apenas o ato de comunicar, mas estressado, o docente ao perceber que o aluuma ferramenta do pensamento que encontra sua no, está agitando muito as mãos, levantando e
unidade com o próprio pensamento no significado andando sem parar, mexendo nos cabelos ou
das palavras. Assim, o trabalho com o significado esfregando as mãos, tem que modificar o amtraz consigo a realização do processo de generali- biente e de estratégia didática, para evitar que
zação durante a busca da apropriação de conheci- desencadeia a ansiedade excessiva,
mentos por parte do aluno (VYGOTSKY, apud ORRÚ,
2010, p. 9).

O professor deve reconhecer a importância da inclusão e seus benefícios,por meio
da busca de uma formação continuada para
trabalhar com as diversidades, devem-se reorganizar as escolas com estrutura física com
rampas, banheiros adaptados e materiais pedagógicos que auxiliarão no trabalho diário.

As crianças com SA [Síndrome de Asperger] podem
ser difíceis de ensinar. Para isso acontecer é preciso
paciência e compreensão, assim como aceitação de
seu jeito incomum de ver o mundo. No entanto, uma
vez que você começa a entender seu jeito de pensar,
suas limitações físicas, fragilidades sensoriais e sua
necessidade de controle, pode começar a achar uma
passagem para o seu mundo. Assim que você cruzar a entrada segure as suas mãos e vagarosamente traga-as para o nosso mundo. As desordens do
espectro autístico não são curáveis, mas seus efeitos deletérios podem ser muito reduzidos (MOORE,
2005, p. 102).
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Como observamos, a criança que possui SA tem dificuldades em realizar atividades
que fogem à sua rotina diária e o ensino nas
escolas não conseguem manter uma rotina e
organizar a unidade a favor desta criança devido a falta de previsibilidade. Desta maneira,
é possível que aumente a ansiedade dos educandos e educadores, caso a proposta pedagógica não inclua as necessidades especiais
desses alunos. A parceria entre escola e família é uma premissa para que professores e
alunos possam sentir-se mais confiantes para
ficarem em seus objetivos.

QUAL A TERMINOLOGIA CORRETA?

da das Pessoas Deficientes, começou a se utilizar os termos “deficientes” estabelecidos pela
ONU e na década de 1990, a terminologia utilizada passou a ser “pessoas com deficiência”,
que permanece até hoje.
A diferença entre esta e as anteriores
é que se ressalta a pessoa à frente de sua deficiência e valoriza a pessoa acima de tudo,
independentemente de suas condições físicas,
sensoriais ou intelectuais.Em um período passaram a admitir os termos “especiais” e sua
derivação como “pessoas com necessidades
especiais”. As “Necessidades especiais” se
definem a quem tem ou não deficiência? Esse
termo necessidades educacionais especiais
passou a ser usado para as crianças com deficiência, em todas as circunstâncias, fora do
ambiente escolar, porém não se rotula a pessoa pela sua característica física, visual, auditiva ou intelectual.

Neste estudo vamos nos aprofundar
em relação à terminologia correta, seriam pessoas com deficiência ou portadoras de necessidades especiais, porque para se relatar a Síndrome de Asperger necessitamos conhecer o
termo correto, pois esta também faz parte de
Para que uma sociedade seja inclusiuma deficiência de uma pessoa em que possui
va temos que ter cuidado com a linguagem,
esse transtorno.
pois esta expressa, voluntária ou involuntariaA maior parte da sociedade, que não mente, o respeito ou a discriminação em relatem convívio ou não atua na área da deficiên- ção às pessoas com deficiência, porque este
cia, utiliza o termo “portadoras de deficiência” indivíduo acima de tudo é simplesmente uma
ou “portadoras de necessidades especiais” pessoa. Nos últimos 15 ou 20 anos, o conceito
para designar alguém com deficiência, desco- de necessidades educacionais especiais teve
nhecendo que ao utilizar determinada termino- que ser ampliado para incluir todas as crianças
logia pode reforçar a segregação e a exclusão, que não estão conseguindo se beneficiar com
assim é importante tornar claro que o termo a escola, sendo o motivo que for,
“portadores” significa algo que se “porta”,
que é possível se desfazer tão logo se queira […] Desta maneira, o conceito de “necessidades eduou chegue-se a um destino, algo temporário, cacionais especiais passará a incluir, além das criancomo portar um talão de cheques, portar um ças portadoras de deficiências, aquelas que estejam
experimentando dificuldades temporárias ou permadocumento ou ser portador de uma doença.
A deficiência, na maioria das vezes, é
algo permanente, não cabendo o termo “portadores” e ao rotular alguém como “portador de
deficiência”, a deficiência passa a ser estigma
principal da pessoa, uma desvantagem de sua
condição humana. Na década de 1980, a sociedade utilizava termos como “aleijado”, “defeituoso”, “incapacitado”, “inválido”... Em 1981
por influência do Ano Internacional e da Déca-

nentes na escola, as que estejam repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam forçadas a
trabalhar, as que vivem nas ruas, as que moram distantes de quaisquer escolas, as que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas,
as que sejam vítimas de guerra ou conflitos armados,
as que sofrem de abusos contínuos físicos, emocionais e sexuais, ou as que simplesmente estão fora
da escola, por qualquer motivo que seja” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA).
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A visão da escola inclusiva é propiciar
um ambiente para o aluno de atenção especial para que venha a interagir com o professor
de acordo com as suas capacidades, e suas
potencialidades e fortalecer-se como cidadão.
Nesta perspectiva, nos fundamentamos que “a
ideia da inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade na
vida em sociedade. Isto significa garantia de
acesso de todos a todas as oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada
indivíduo e/ou grupo social” (ARANHA, 2.000,
p. 2).
O indivíduo desde que nascer já passa
a obter direitos como cidadão, em que estes direitos são garantidos pela Constituição Federal,
devendo ser respeitados, sendo que a sociedade necessita aprender a conviver as diferença
se procurar a se adequar a elas, deste modo,
devemos nos voltar ao pensamento da autora
em torno que “O principal valor que permeia,
portanto, a ideia da inclusão é o configurado
no princípio da igualdade, pilar fundamental de
uma sociedade democrática e justa: a Assim, a
educação inclusiva tem como principal arbítrio
assegurar e dar condições para a pessoa com
deficiência desempenhar seus direitos em relação à inclusão escolar, e a todos os indivíduos,
sem distinção de cor, raça, etnia ou religião.
Neste ponto de vista, devemos todos
lutar para fazermos valer o princípio de igualdade e justiça para toda a sociedade, para que
assim o poder público venha a cumprir as leis
já estabelecidas. Sendo que o conceito do ideal de inclusão social já foi semeado em nosso
país, no entanto ainda temos muitos percalços
pelo caminho, pois não bastam existir as leis,
decretos e resoluções, obrigatoriedade de matrícula e rampas de acesso, necessita se ter recursos, nestas escolas que vão receber estes
alunos com deficiência, um trabalho pedagógico reestruturado, uma formação continuada
voltada a esses educadores para que este venha ter condições de criar alternativas pedagógicas e adaptá-las promovendo um ensino de
forma igualitária, respeitando a diversidade,

As práticas pedagógicas em uma escola inclusiva precisam refletir uma abordagem mais diversificada, flexível e colaborativa
do que em uma escola tradicional. A inclusão
pressupõe que a escola se ajuste a todas as
crianças que desejam matricular-se em sua localidade, em vez de esperar que uma determinada criança com necessidades especiais se
ajuste à escola. (PACHECO, 2007, p. 15).
Nesta pesquisa é relevante ressaltar o
Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2.009
que publica a Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, que foram assinados em
Nova York, em 30 de março de 2007, autenticada pelo Brasil, em que se discutiu internacionalmente em relação aos direitos básicos da
pessoa com deficiência.
Declara o dito Decreto da Convenção
que deve se promover, proteger e assegurar
o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por
todas as pessoas com deficiência e promover
o respeito pela sua dignidade inerente (BRASIL, 2009).
A Convenção tem como principio a
igualdade, pois todas as pessoas são iguais
perante a lei merece igual proteção da mesma, deste modo, os países signatários deverão
proibir toda e qualquer discriminação baseada
na deficiência, seja ela motora, mental, auditiva
ou visual e garantir às pessoas com deficiência a efetiva proteção legal contra esse tipo de
discriminação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Síndrome de Asperger faz parte do transtorno global de desenvolvimento do autismo
(T.G.D.), e é muito importante que os educadores compreendam os processos da inclusão da
criança com essa síndrome no contexto escolar, para que assim propicie ações que auxiliem sua
aprendizagem e autonomia.
Porém, no decorrer das pesquisas, pode-se perceber a importância dos docentes, pais
analisarem, pesquisarem e refletirem sobre as características das crianças e adolescentes com
Síndrome de Asperger ( S.A.). Pois, para muitos ainda é desconhecida e para outros é confundida com autismos, outras síndromes, ou transtornos, portanto, é muito importante observar
detalhadamente os sintomas para que seja feito o diagnóstico correto.
Ao contrário do que ocorre no autismo, a criança com Asperger não apresenta grandes
atrasos no desenvolvimento da fala e nem sofre com comprometimento cognitivo grave, porém,
esta síndrome também se engloba no transtorno do Espectro Autista.
O diagnóstico acontece por meio de observações comportamentais e de testes educacionais e psicológicos. Como os sete sintomas da síndrome variam, as vias para obtenção do
diagnóstico também variam, devendo os pais abordarem as dúvidas com o seu próprio pediatra.
Desta maneira, as crianças que são identificadas por terem atrasos no desenvolvimento
da linguagem podem obter um diagnóstico de autismo ou Síndrome de Asperger, porém, muitas
vezes o que pode ocorrer, é o fato de que as preocupações dos pais não são levadas devidamente a sério pelos médicos, o que leva ao adiamento de um diagnóstico preciso. Sabe-se que
quanto mais cedo se inicia o tratamento, maiores serão as chances dessas crianças se adaptarem ao seu meio e terem uma vida social e intelectual de qualidade, tendo amplo exercício da
sua capacidade na sociedade.
As crianças com Síndrome de Asperger têm um raro contato visual, escolhem temas de
interesse que podem durar por longos períodos, caracterizados com interesse obsessivo, numa
determinada área como a matemática, aspectos de ciência, leitura ou algum aspecto de História
ou Geografia. Eles têm habilidades incomuns, como memorização de sequências matemáticas,
porém apresentam carência no desenvolvimento motor e podem ter dificuldades para segurar o
lápis para escrever.
Sua maneira de pensar é de forma bastante concreta e não consegue interpretar metáforas e ironias, seguindo tudo ao pé da letra, interferindo no seu processo de comunicação
social. Eles apresentam problemas em se expressar por meio da linguagem corporal, possuem
objeções para realizar atividades que fogem à sua rotina diária, pois a quebra desta lhe causa
acesso de raiva.
Em momentos de irritação e excitação, normalmente é comum ocorrer movimentos corporais, rodopios e agitação de braços. Muitas das crianças com Síndrome de Asperger são
talentosas e especializadas em uma determinada área, como a música ou a matemática. O tratamento de pessoas com S.A. é a nível psicoterapêutico, por meio de treino de Competências
Sociais que é um dos mais importantes componentes do programa de tratamento.
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Não existe medicamento específico para a Síndrome de Asperger, mas geralmente essas
crianças, apresentam sintomas como: depressão, ansiedade, déficit de atenção ou hiperatividade que devem ser controlados com medicação, porque estes sintomas são mais prejudiciais que
a própria Síndrome.
Para se relatar as especificidades das crianças com S.A. é importante identificar os documentos que determinam a inclusão de deficientes no ensino regular, como a Declaração de
Salamanca que segundo esta: “todas as crianças têm direito à educação, possuindo características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas de cada uma. As
escolas regulares que possuem uma orientação inclusiva são os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias para criar uma sociedade inclusiva e de educação para todos; essas
escolas são as que proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e o custo da eficácia
de todo o sistema educacional.”
As escolas regulares são aquelas que recebem em salas comuns alunos que possuem
alguma deficiência, sendo reconhecidas pelo movimento da inclusão escolar, que se refere que
todos os alunos aprendam e participem juntos, sem nenhum tipo de discriminação.
Cabem às instituições educacionais papéis diferentes de antigamente, pois são necessárias novas práticas pedagógicas, em que os professores busquem garantir a diversidade humana, como a inclusão de alunos com deficiência nas escolas comuns e um ensino de qualidade
para todos os alunos, possibilitando exigir da escola novos posicionamentos, para que o ensino
seja adequado para todos, e para que os docentes aperfeiçoem as suas práticas, fomentando a
práxis e a formação continuada.
Alunos com deficiência, segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, são as “Pessoas com deficiência que têm impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, com diversas barreiras, que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (SELAU,
2007, p.2). Exemplos: pessoas com deficiência mental, motora, problemas auditivos ou visuais,
dificuldade de concentração, com transtornos e síndromes.
O professor tem um importante papel no ensino aprendizagem das crianças com S,A,
pois muitos não entendem que é preciso adequar suas práticas e também sua linguagem , usando termos diretos, simples, de forma clara e em ritmo lento, sem se utilizar de ironia e metáforas.
Os docentes devem ter o objetivo de perceber como estão sendo construídos os conceitos e
como podem ser ressignificados por meio da sua linguagem, como cita Vygotsky (2000), em
conformidade com Orrú (2010):
A linguagem não é apenas o ato de comunicar, mas uma ferramenta do pensamento que
encontra sua unidade com o próprio pensamento no significado das palavras. Assim, o trabalho
com o significado traz consigo a realização do processo de generalização durante a busca da
apropriação de conhecimentos por parte do aluno (VYGOTSKY apud ORRÚ, 2010, p. 9).
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As Secretarias de Educação precisam oferecer a formação continuada aos professores, tendo um trabalho em parceria com a área da saúde e serviço social, visando uma equipe
multidisciplinar. A escola é um ambiente agitado devido às mudanças de horário, as relações
sociais, iluminação e os diferentes ruídos, portanto é necessário que o professor conheça seus
alunos, podendo assim intervir quando perceber que a situação está muito angustiante para ele,
permitindo que o aluno saia e mude de atividade para ajudar na regulação de suas emoções, os
acessos de raiva e birra, pois estes acontecem sem aviso prévio, porque não sabem reconhecer
que estão estressados.
As crianças que possuem Síndrome de Asperger têm dificuldade em realizar atividades
que fogem à sua rotina diária. O ensino nas escolas regulares ainda encontram muitos dificultadores para manterem uma rotina e organizarem a Unidade Escolar a favor desta criança pela
falta de previsibilidade. A proposta pedagógica da escola precisa estar adequada às necessidades especiais desses alunos, focando também o trabalho em parceria
entre escola, família e especialistas.
Alunos com deficiência, segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, são as “Pessoas com deficiência que têm impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, com diversas barreiras, que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (SELAU,
2007, p.2). Exemplos: pessoas com deficiência mental, motora, problemas auditivos ou visuais,
dificuldade de concentração, com transtornos e síndromes.
Existe também outro fator importante, como a falta de capacitação adequada dos educadores e de toda a equipe escolar, pois muitas vezes não sabem como lidar com a criança com
S.A, não compreendendo a importância de simplificar a sua linguagem usando termos diretos,
simples, de forma clara e em ritmo lento, sem se utilizar de ironia e metáforas explicações longas, com o mesmo tom de voz e sem apoio visual atrapalham e contribuem para a dispersão.
Neste estudo ficou claro que é muito importante analisarmos a terminologia correta, pois
a maior parte da sociedade, que não tem convívio ou não atua na área da deficiência, utiliza o
termo de forma errônea, desconhecendo que ao utilizar determinado conceito podendo reforçar
a segregação e a exclusão, portanto é importante tornar claro que o termo “portadores” significa
algo que se “porta”, que é possível se desfazer tão logo se queira ou chegue-se a um destino,
algo temporário, como portar um talão de cheques, portar um documento ou ser portador de
uma doença. A deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente, não cabendo o termo “portadores” e ao rotular alguém como “portador de deficiência”, a deficiência passa a ser estigma
principal da pessoa, uma desvantagem de sua condição humana.
De acordo com a Declaração de Salamanca o conceito de “necessidades educacionais
especiais passará a incluir, além das crianças portadoras de deficiências, aquelas que estejam
experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que estejam repetindo
continuamente os anos escolares, as que sejam forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, as
que moram distantes de quaisquer escolas, as que vivem em condições de extrema pobreza ou
que sejam desnutridas, as que sejam vítimas de guerra ou conflitos armados, as que sofrem de
abusos contínuos físicos, emocionais e sexuais, ou as que simplesmente estão fora da escola,
por qualquer motivo que seja”.
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Segundo o decreto 8.368/14 que veio regulamentar a Lei 12.764/12, o parágrafo 2º do
art. 3.º dispõe que “caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em
que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada
disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único
do art. 3.º da Lei 12.764/12”.
O acompanhante especializado é aquele que realiza, em caso de comprovada necessidade, “apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais” das pessoas com TEA, um profissional que exercerá a atividade de cuidador
(apoio à locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às atividades de comunicação e interação social).
A escola para comprovar a necessidade de um acompanhante especializado para um
aluno com (TEA) necessita de um relatório de um pedagogo ou psicopedagogo, neste laudo
ou relatório, o médico ou pedagogo/psicopedagogo deve deixar claro no relatório as atividades
para as quais a criança ou adolescente com TEA necessita do acompanhante especializado,
para que o profissional que exercerá esta função tenha a formação específica.
Portanto, os professores e profissionais especializados são relevantes que estejam em
uma busca constante por uma formação continuada para que possam compreender os sintomas
da síndrome de Asperger, para que assim possa auxiliar os alunos e as famílias a buscarem
tratamento.
Pois como ficou claro a SA com a pesquisa ainda é desconhecida por muitos indivíduos
da sociedade, sendo que a criança que apresenta alguns sintomas que possam se identificar
com a síndrome deve ser observada corretamente para que seja realizado um diagnóstico correto, e para que os educadores possam por meio de embasamentos teóricos, intervir quando
perceber que a situação está muito angustiante para a criança, permitindo que o aluno saia e
mude de atividade para ajudar na regulação de suas emoções, os acessos de raiva e birra, pois
estes acontecem sem aviso prévio, porque não sabem reconhecer que estão estressados.
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NEUROCIÊNCIAS: ATÉ QUE PONTO OS CONHECIMENTOS
NEUROBIOLÓGICOS PODEM CONTRIBUIR PARA A MELHORIA
DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS EM SALA DE AULA?

RESUMO: As pesquisas sobre o funcionamento do cérebro que abordam aspectos relacionados
ao controle neural das funções vegetativas, motoras, sensoriais e dos mecanismos neurobiológicos responsáveis pela atenção, memória, concentração, emoção e aprendizagem compreende uma área abarcante chamada neurociências, que por sua vez, estabelece uma importante interface com a área da Educação. O conhecimento sobre o cérebro desenvolveu-se muito
nas últimas décadas principalmente a partir da chamada “Década do Cérebro (1990-1999)”,
proposta pelo Congresso dos Estados Unidos, em 1992. A partir desse marco as neurociências avançaram rapidamente em áreas altamente relevantes. Diante desse panorama, em que
o cérebro se apresenta como protagonista, é preciso muita cautela e menos euforia, pois apesar dos grandes avanços que possibilitaram compreender alguns dos mecanismos cerebrais
responsáveis por funções mentais importantes nem tudo se aplica direta e imediatamente
na sala de aula, assim a aplicação desse conhecimento no contexto educacional tem limitações. Nesse sentido, objetiva-se com este artigo compreender os limites e possibilidades das
neurociências em relação ao campo da Educação. A metodologia utilizada foi a pesquisa de
revisão bibliográfica. No decorrer do desenvolvimento deste artigo ao se buscar por respostas
acerca das reais contribuições das neurociências na Educação, constatou-se que a “escola”,
por incrível que pareça, é responsável pela propagação de muitos neuromitos, ou seja, informações equivocadas a respeito do funcionamento do cérebro e que, apesar das limitações, o
conhecimento acerca do funcionamento do cérebro pode contribuir para melhorar a aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Neurociências; Neurobiologia; Aprendizagem; Neuromitos.
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INTRODUÇÃO
A partir do nascimento tem início o ciclo de interações do homem com o ambiente, o
sistema nervoso por intermédio do cérebro recebe, processa, armazena e interpreta informações
recebidas pelos sentidos e elabora ações de respostas objetivando garantir a regulação homeostática e consequentemente a sobrevivência do indivíduo. O cérebro possui a capacidade de
selecionar informações úteis, relevantes e tende a ignorar aquilo que não proporciona prazer. A
aquisição de novos comportamentos, além dos atuais já adquiridos, resultam de processos que
ocorrem no cérebro.
As neurociências, de maneira geral, estão focadas em investigar os processos de como
o cérebro se desenvolve, estuda o seu funcionamento desde o nível celular até as áreas corticais. O termo é abrangente e pode englobar todos os tipos de estudos relacionados ao cérebro,
ou seja, pode variar desde os níveis moleculares e celulares, passando pelo estudo das relações
entre o organismo e o meio, até mesmo o estudo dos comportamentos observáveis como o falar,
agir e pensar, entre outros. Assim, o campo de estudo denominado Neurociências é uma área
fundamentalmente inter e multidisciplinar “sem amarras” que estabelece interfaces com diversas
áreas do conhecimento como a Bioquímica, Farmacologia, Psicologia, Educação, entre outras.
O fascínio pelo funcionamento do cérebro humano tem uma longa e duradoura história
e se até pouco mais de cem anos mal se sabia da existência dos neurônios atualmente com a
rapidez com que as tecnologias de neuroimagem progridem já é possível monitorar e desvendar
o que antes era considerado “mistérios”. Hoje é possível identificar e compreender em detalhes
as diversas regiões do córtex cerebral e sua relação com as doenças cerebrais, memória e a
aprendizagem, por exemplo. As neurociências avançam rapidamente em áreas altamente relevantes para a educação e no final dessa extremidade receptora estão os professores que recebem essas informações, nem sempre corretas, em forma de “pacotes de aprendizagem”.
Justifica-se, portanto, a escolha da temática pela sua relevância no contexto atual da
educação, pela escassez de informações a respeito das suas raízes e evolução histórica, pela
escassez de informações a respeito dos processos neurobiológicos que envolvem a aprendizagem e finalmente pelo interesse pessoal deste autor pelo tema.				
O
conceito de Educação, de maneira geral, diz respeito basicamente ao processo de ensinar e
aprender e, as neurociências, por sua vez, abordam a compreensão dos processos envolvidos
nas funções mentais e processos cognitivos. Portanto, objetiva-se especificamente com este artigo compreender as bases epistemológicas da Neuroeducação, suas raízes e evolução histórica
e se apropriar das contribuições das neurociências para melhorar as estratégias de ensino e
aprendizagem a partir da seguinte indagação: os conhecimentos a respeito das funções cerebrais são importantes para a boa formação do professor?		
Nossa hipótese de pesquisa parte da seguinte afirmativa: as neurociências constituem
um campo de múltiplos saberes de matriz interdisciplinar que requer a construção de novos
saberes e olhares sobre a prática pedagógica. A linha de pesquisa adotada orienta-se pela perspectiva descritiva. O procedimento metodológico adotado foi a pesquisa de revisão bibliográfica
realizada nas mídias impressas e eletrônicas de autores que se dedicaram ao tema, além de
obras mais gerais que contribuíram para a compreensão do contexto relacionado à temática.
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BREVE HISTÓRIA DAS
NEUROCIÊNCIAS

.
Segundo Silva e Morino (2012),
a Neuroeducação é uma área relativamente
nova no Brasil que se consolidou e começou a
se expandir a partir de meados da década de
1980. Porém, muito antes disso, alguns pesquisadores que se dedicaram ao tema nos deixaram grandes contribuições, por exemplo, as
relações entre neurociências e educação começaram a ganhar corpo com as pesquisas do
neurocientista americano Henry Herbert Donaldson (1857-1938), com a publicação do livro
The growth of the brain: a study of the nervous
system in relation to education (1895).

O conceito de Educação, de maneira
geral, diz respeito basicamente ao processo de
ensinar e aprender e, as neurociências, por sua
vez, abordam a compreensão dos processos
envolvidos nas funções mentais e processos
cognitivos. Literalmente, Neurociência é a ciência cujo objeto de estudo é o sistema nervoso,
a “neurociência” forma na verdade uma confluência de áreas, por isso a palavra deve estar
grafada do plural: Neurociências. Dessa forma,
Um ano depois, em 1896, o também
o termo é abrangente e pode abarcar todos
os tipos de estudos relacionados ao cérebro americano Reuben Post Halleck (1859-1936)
publicou o livro chamado The education of the
(BLAKEMORE; FRITH, 2005).
central nervous system: a study of foundations
O estudo da aprendizagem une duas especially of sensory and motor training, um
marco importante que muito contribuiu para a
áreas: a Educação e as Neurociências, e do
consolidação da Neuroeducação como área
imbricamento desses dois campos emerge a
científica autônoma. Contudo, a ideia de que o
Neuroeducação. As neurociências estão fo- cérebro é constituído por uma rede de neurôcadas em investigar os processos de como o nios interconectados por sinapses possui uma
cérebro funciona e se desenvolve, estudando longa trajetória histórica.
o seu funcionamento desde o nível celular até
as áreas corticais. A Neuroeducação é uma
Estudos atuais a partir de técnicas
área interdisciplinar que recebe contribuições avançadas de neuroimagem produzem uma
de diversas áreas do conhecimento como as quantidade expressiva de materiais sobre a
Neurociências, a Psicologia e a Educação. É organização estrutural e funcional do cérebro.
um campo relativamente novo de pesquisa que Porém, chegar a este nível de conhecimencongrega neurocientistas que se dedicam ao tos exigiu um longo percurso que recebeu a
estudo dos processos cognitivos relacionados contribuição de diversos pesquisadores, entre
ao ensino da aprendizagem, aos professores eles: o naturalista suíço Charles Bonnet (1720que pretendem fazer uso de pesquisa dessa 1793), o franco-estadunidense Charles Édouard Brown-Séquard (1817-1894), o médico e
natureza em sala de aula, como destaca Norohistologista espanhol Santiago Ramón y Canha (2008, p. 1):
jal (1852-1934), o anatomista italiano Camillo
Golgi (1843-1926), o fisiologista Inglês CharPor entender a importância do cérebro no processo les Scott Sherrington, (1857-1952), o médide aprendizagem, consideram-se, aqui, as contribui- co e professor universitário tcheco Johannes
ções da Neurociência para a formação de professo- Evangelista Purkinje (1787-1869), o médico,
res, com o objetivo de oferecer aos educadores um fisiologista e anatomista alemão Ernst Brücke
aprofundamento a esse respeito, para que se obte- (1819-1892), neurocientista americano Henry
nham melhores resultados no processo de ensino- Herbert Donaldson (1857-1938), o anatomista
-aprendizagem, especialmente, na educação básica italiano Camillo Golgi (1843-1926), o psiquiatra
italiano Ernesto Lugaro (1870-1940), o médico,
(NORONHA, 2008, p. 1).
anatomista e antropólogo francês Pierre Paul
Broca (1824-1880), o médico e fisiologista alemão Hermann von Helmholtz (1821-1894), entre outros (GAZZANIGA et al 2006).
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De acordo com Silva e Júnior (2013),
às dúvidas oriundas do desconhecimento
acerca da natureza das células nervosas ou
neurônios e da estrutura e funcionamento do
cérebro no século XIX ocorreram justamente da
lentidão nesse campo de estudos e, também
pelo amadurecimento da chamada teoria celular proposta pelos alemães Matthias Schleiden
(1804-1881) e Theodor Schwann (1810-1882),
que propuseram de maneira totalmente independente a ideia de que todos os seres vivos
são constituídos por células.
Charles Édouard Brown-Séquard elegeu o sistema nervoso como um dos seus principais objetos de interesse, realizou diversos
estudos nessa área sendo considerado por
muitos como um dos principais precursores da
Endocrinologia. Em seus estudos descreveu
um tipo de lesão medular causada por traumas, descobrindo assim a Síndrome de Brown-Séquard que acometia pessoas que trabalhavam cortando cana de açúcar (ENGELHARDT;
GOMES, 2013).		

Em 1906, o psiquiatra italiano Ernesto Lugaro (1870-1940), propôs o termo “plasticidade neural” que pouco tempo depois é
imediatamente introduzido nas neurociências.
Com esse termo ele quis dizer que, ao longo
da vida, as relações anatômicas e funcionais
entre os neurônios podem mudar de forma
adaptável para permitir a aprendizagem, e mesmo a recuperação funcional após danos cerebrais. O conceito de plasticidade de Lugaro foi
fortemente inspirado por uma hipótese neural
de aprendizagem e memória apresentada, em
1893 por seu professor, o psiquiatra e também
italiano Eugenio Tanzi (1856-1934). Tanzi postulou que a prática e a experiência promovem
o crescimento dos neurônios, ou seja, aquilo
que de maneira abrangente atualmente é conhecido como:
[...] 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 (FERRARI et al 2001, p. 188).

Em 1872, o anatomista italiano Camillo
Golgi (1843-1926) realizou diversos experimentos em seu laboratório de histologia, entre
esses experimentos destaca-se aquele em que
fixou pequenos fragmentos retirados do tecido nervoso e mergulhou em uma solução de
bicromato de potássio, que posteriormente foi
envolvida em nitrato de prata. Algumas células
ficaram impregnadas com a solução de prata
permitindo assim a sua coloração, observação
e estudo (JONES; COWAN, 1981).		

Lugaro, de acordo com Berlucchi
(2002), também previu a natureza química
da transmissão sináptica no Sistema Nervoso
Central (SNC) e foi um dos primeiros a utilizar
os termos “condução” e “transmissão nervosa”
no seu significado aceito atualmente, além de
avançar nas especulações a respeito das funções das células da “glia”, que fazem parte do
sistema nervoso e possuem a função de nutrir
e dar suporte aos neurônios.		

No final do século XIX espanhol Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), propôs que os
neurônios não formavam uma rede contínua,
mas sim meio de interconexões e, que a transmissão do impulso nervoso ocorria em uma
única direção, ou seja, a partir dos dendritos
em direção à extremidade do axônio. Tal ideia
transformou-se na base da doutrina que estabelece que o neurônio é a unidade básica individualizada do sistema nervoso (FERRARI et
al, 2001).					

Camillo Golgi realizou, em 1872, diversos experimentos em seu laboratório de histologia, entre esses experimentos destaca-se
aquele em que fixou pequenos fragmentos retirados do tecido nervoso e mergulhou em uma
solução de bicromato de potássio, que posteriormente foi envolvida em nitrato de prata.
Algumas células ficaram impregnadas com a
solução de prata permitindo assim a sua coloração e consequentemente, sua observação e
estudos (JONES; COWAN, 1981).		
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Tanzi, no entanto, de acordo com Ferrari et al (2006), desenvolveu o seu próprio
campo experimental de trabalho em neurologia apoiado na Teoria Neuronal de Santiago
Ramón y Cajal criticando a posição de Camillo
Golgi, que apesar dos resultados positivos em
relação ao uso de corantes no estudo das células nervosas, descreveu o tecido nervoso
como uma rede contínua constituída por uma
rede de células interligadas. Utilizando esse
mesmo método, Cajal propôs que os neurônios, em vez de formarem uma rede contínua,se comunicassem por meio de interconexões.
Tal ideia transformou-se na base da doutrina
que estabelece o neurônio como unidade básica individualizada do sistema nervoso.		
Posteriormente, com o desenvolvimento da microscopia eletrônica ficou evidente que
uma membrana envolvia por completo cada
um dos neurônios, o que reforçaria a Teoria
de Cajal em detrimento da Teoria Reticular de
Golgi. Porém, com os avanços tecnológicos e
com a descoberta das sinapses elétricas na
qual ocorrem junções diretas entre as células
nervosas, alguns pesquisadores passaram a
argumentar que Golgi não estava totalmente
equivocado ao propor a sua teoria. Em 1906,
Cajal e Golgi compartilharam o Prêmio Nobel
de Fisiologia (HUBBELL, 1979).				
							
Em 1861, o francês Paul Broca após examinar
o cérebro de um paciente que apresentava severas limitações na fala quando ainda estava
vivo, identificou uma área lesionada e deduziu
que havia uma relação causalidade entre esta
região do cérebro e a fala, daí a denominação
“Área de Broca”, responsável pela expressão
da linguagem.		
Para Rosenzweig (1996), o interesse
pelo estudo a respeito dos efeitos das ações e
estímulos externos sobre o cérebro aparecem
também no século XVIII com os experimentos
de Charles Bonnet que aventou a possibilidade
de que os cérebros de animais que recebiam
estímulos e treinamentos constantes possuíam
o cerebelo mais desenvolvido.

Porém, o desenvolvimento das neurociências, bem como a ideia de plasticidade do
SNC, somente avançaria a partir da década de
1960 com o desenvolvimento dos estudos de
um grupo de pesquisadores da Universidade
da Califórnia, em Berkeley, que passaram a realizar estudos experimentais com animais.
Nesses experimentos os animais eram
colocados em ambientes mais espaçosos que
ofereciam uma ampla variedade de estímulos,
tais como sons, objetos de diferentes formas,
espelhos, rodas de atividades, escadas e diferentes maneiras de se obter alimentos. Como
resultado foi possível constatar que a interação
dos animais com ambientes ricos em estimulação resulta em alterações específicas do SNC,
e que entre essas alterações as que mais surpreenderam e chamaram a atenção dos pesquisadores foram: o aumento na espessura
das camadas do córtex visual e o aumento no
número de sinapses além de alterações nos
neurotransmissores.

BASES NEUROBIOLÓGICAS DO
APRENDIZADO
Segundo Silva e Morino (2012), a Neuroeducação é uma área relativamente nova no
Brasil que se consolidou e começou a se expandir a partir de meados da década de 1980.
Porém, muito antes disso, alguns pesquisadores que se dedicaram ao tema nos deixaram
grandes contribuições, por exemplo, as relações entre neurociências e educação começaram a ganhar corpo com as pesquisas do
neurocientista americano Henry Herbert Donaldson (1857-1938), com a publicação do livro
The growth of the brain: a study of the nervous
system in relation to education (1895).
Um ano depois, em 1896, o também
americano Reuben Post Halleck (1859-1936)
publicou o livro chamado The education of the
central nervous system: a study of foundations
especially of sensory and motor training, um
marco importante que muito contribuiu para a
consolidação da Neuroeducação como área
científica autônoma.
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO TECIDO
NERVOSO
No organismo, o tecido nervoso encontra-se amplamente distribuído pelo corpo,
porém, interligado. As células do tecido nervoso são denominadas neurônios. São capazes
de receber estímulos e conduzir a informação
para outras células por meio do impulso nervoso. Os neurônios têm forma estrelada e são
células muito especializadas. Além deles, o tecido nervoso apresenta outros tipos de células,
como as células da glia, cuja função é nutrir,
sustentar e proteger as células nervosas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).		
O tecido nervoso é encontrado nos
órgãos do sistema nervoso como o cérebro,
cerebelo e a medula espinal, além dos nervos
que estão distribuídos por todo o organismo.
O tecido nervoso localizado além do sistema
nervoso central é denominado Sistema Nervoso Periférico (SNP), e sua função é conectar o
SNC às demais partes do organismo:
O Sistema Nervoso Periférico é constituído, estruturalmente, pelos nervos, que conectam as estruturas
corporais e seus receptores com o SNC, e pelos gânglios, que são grupos de corpos de células nervosas
associadas aos nervos. Inclui 12 pares de nervos
cranianos, que se originam do cérebro e do tronco
encefálico, e 31 pares de nervos espinhais, que têm
origem na medula espinhal, deixando o canal vertebral através dos forames intervertebrais (VERONEZ;
REGATTIERI, 2016, p. 7).

O SNC e o SNP são estruturas que se
integram para permitir o ajuste do organismo
ao meio interno e externo para garantir assim o
processo de homeostase. Contudo, para estarem aptas a exercerem tais funções as células
nervosas possuem duas propriedades importantes como a irritabilidade ou excitabilidade, e
a condutibilidade:

Irritabilidade é a capacidade de permitir que uma célula responda a estímulos internos ou externos. Assim, irritabilidade é a propriedade que torna a célula
apta a responder. A resposta emitida pelos neurônios
assemelha-se a uma corrente elétrica transmitida ao
longo de um fio condutor. Uma vez excitados pelos
estímulos, os neurônios transmitem essa onda de excitação, chamada de impulso nervoso, por toda a sua
extensão em grande velocidade e em curto espaço
de tempo. Esse fenômeno deve-se à propriedade de
condutibilidade (VERONEZ; REGATTIERI, 2016).
Os impulsos nervosos, que nada mais são que informações, frequentemente se originam no interior
das células nervosas, como resultado de atividades
de estruturas sensitivas, os receptores. Estes são
ativados por mudanças nos meios interno e externo
do corpo celular, os estímulos, que se iniciam nas
células nervosas sensitivas e são transportados por
essas células até a medula espinhal e o encéfalo (VERONEZ; REGATTIERI, 2016, p. 1).

Para Ovalle & Nahirney (2008, p. 121),
apesar de possuir uma abundância e uma considerável variedade de células, o tecido nervoso é muito pobre em relação à matriz extracelular e, em relação aos seus componentes, bem
como suas funções:
Os neurônios são responsáveis pela transmissão da
informação através da diferença de potencial elétrico
na sua membrana, enquanto as demais células, as
células da neuróglia (ou glia), sustentam-nos e podem participar da atividade neuronal ou da defesa.
No SNC, essas células são os astrócitos, e oligodendrócitos, as células da micróglia e as células ependimárias. No SNP, são as células-satélites e as células
de Schwann (OVALLE & NAHIRNEY, 2008, p. 121).

Todo organismo é formado por sistemas, órgãos, tecidos e células. As funções especializadas das células e o modo como elas
interagem determinam a função e atuação de
cada órgão. O sistema nervoso é um sistema
constituído por órgãos – seguramente, os mais
sofisticados e complexos encontrados na natureza. Portanto, devemos inicialmente compreender como cada célula do sistema nervoso
trabalha e depois observar como elas estão associadas para trabalhar de maneira conjunta.
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no encéfalo humano adulto (cerca de 85 bilhões de cada), os neurônios são responsáveis
pela maioria das funções exclusivas do sisteO encéfalo é constituído pelo cérebro, ma nervoso.
cerebelo e tronco encefálico. Está localizado
São os neurônios que sentem as muna caixa craniana ocupando completamente
todo seu espaço conjuntamente com a medu- danças no ambiente, que comunicam essas
la e os nervos que formam o sistema nervo- mudanças a outros neurônios e que comanso. Encontra-se na caixa craniana, ocupando dam as respostas corporais a essas sensatodo seu espaço e junto com a medula e os ções. A glia, ou células gliais, contribui para
nervos compõe o sistema nervoso. É envolvi- as funções neurais, principalmente por meio
do por membranas chamadas meninges, cuja do efeito isolante, de sustentação e de nutrição
função é proteger o encéfalo e a medula con- dos neurônios vizinhos (BEAR et al 2017).
tra choques mecânicos. As células do sistema
A transmissão do impulso nervoso se
nervoso, unidades básicas que constituem o
encéfalo e, que estão organizadas em circuitos propaga sempre no mesmo sentido: são reresponsáveis pela sensação, percepção, mo- cebidos pelos dendritos, seguem pelo corpo
vimento, fala, emoção, aprendizagem, etc. são celular, percorrem o axônio e, da extremidade
deste, seguem para a célula seguinte. A região
denominadas de neurônios. 			
localizada entre um neurônio e outro é chamaOs neurônios possuem três partes dis- da de sinapse, ou seja, sinapse pode ser detintas: soma ou corpo celular, dendritos e axô- finida como um tipo de junção especializada,
em que um neurônio faz contato com outro
nio conforme ilustra a figura abaixo:
neurônio ou tipo celular. As sinapses podem
ser químicas ou elétricas.

NEURÔNIO: UNIDADE BÁSICA DO
ENCÉFALO

Figura 1 – As três partes distintas de
um axônio
Disponível em: http://ajudaescolar.weebly.com/tecido-nervoso.html

De maneira resumida, nas sinapses
elétricas o impulso nervoso é transmitido diretamente de um neurônio ao outro, assim o sinal
elétrico é transmitido diretamente da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica via junção
comunicante, são consideradas mais simples e
evolutivamente mais antigas, pois permitem a
transferência direta do impulso elétrico de uma
célula a outra sem mediadores químicos, esse
tipo de sinapse é comum em músculos liso e
cardíaco; já nas sinapses químicas o sinal elétrico na célula pré-sináptica é convertido em
sinal químico, na forma de neurotransmissor
que atravessa a fenda sináptica e se liga a um
receptor na célula pós-sináptica (YUDOFSKY;
HALES, 2006).

Na estrutura do sistema nervoso além
dos neurônios encontramos também as células
da glia, células gliais ou neuróglia, tais células não são capazes de gerar impulsos nervosos, não formam sinapses e, ao contrário dos
neurônios, são capazes de se multiplicar por
Em relação à função celular dos neurômeio do processo de divisão celular chamado mitose, mesmo em indivíduos adultos. Essa nios, de acordo com Yudofsky e Hales (2006,
distinção entre neurônios e glia é muito impor- p.19), é possível afirmar que:
tante pois, embora exista um número aproximadamente igual de neurônios e de células gliais

135

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Cada neurônio no cérebro recebe sinais de milhares
de neurônios, os quais, por sua vez, enviam informações a milhares de outros neurônios. Enquanto a atividade em neurônios sensoriais periféricos pode representar pequenos pedaços de informação, a atividade
das redes dos neurônios no sistema nervoso central
(SNC) representa a informação sensorial integrada e
associativa. Os neurônios do SNC podem ser vistos
como parte de uma associação celular dinâmica que
troca sua participação de uma rede para outra na
medida em que a informação é utilizada em tarefas
variadas. A sofisticação dessas redes depende tanto
das propriedades dos próprios neurônios quanto dos
padrões e da força de suas conexões (YUDOFSKY;
HALES, 2006, p.19).

Dessa forma, aprender consiste em
desafiar e mudar os padrões cerebrais. Aprender é mudar o cérebro, daí a importância no
ambiente externo, dos estímulos e das experiências. O processamento das informações,
as conexões entre os neurônios só é possível
através das sinapses, que possuem a capacidade de remodelar o que acontece no cérebro.
Então a sinapse adequada é aquela capaz de
processar as informações de maneira significativa formando um processo contínuo que se renova o tempo todo, pois o cérebro humano não
é imutável, ele é capaz de desenvolver novas
conexões a partir de novas experiências, novos
estímulos e desafios.
Dependendo dos estímulos novas conexões sinápticas são estabelecidas. Tudo isso
é possível a partir do comportamento do indivíduo e da relação que ele estabelece com o
ambiente externo, isto é possível graças à plasticidade neural (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
2012).		
A partir do nascimento até a fase adulta, a regeneração funcional do sistema nervoso
está acontecendo cada vez que, ela ocorre a
cada novo comportamento aprendido, assim
a plasticidade neural é um processo natural e
essencial para o aprendizado, para o desenvolvimento das funções neuropsicológicas e
motoras do indivíduo (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2012).

SINAPSES E APRENDIZAGEM
Aprender consiste em desafiar e mudar
os padrões cerebrais. Aprender é mudar o cérebro, daí a importância no ambiente externo,
dos estímulos e das experiências. E o que isso
tem a ver com neurônios e sinapses?		
O processamento das informações por
meio das conexões entre os neurônios somente é possível por meio das sinapses, que por
sua vez, possuem a capacidade de remodelar
o que acontece no cérebro. Portanto, a sinapse adequada é aquela capaz de processar as
informações de maneira significativa formando
um processo contínuo que se renova o tempo
todo devido o cérebro humano não ser imutável, ou seja, é capaz de desenvolver novas
conexões a partir de novas experiências, novos
estímulos e desafios e, dependendo da natureza desses estímulos novas conexões sinápticas são estabelecidas. Tudo isso é possível
graças à capacidade cerebral de se modificar,
o que é denominado de Neuroplasticidade ou
Plasticidade Neural (BERLUCCHI, 2002).
Para compreender as potencialidades
de adaptação do cérebro humano, importa
apresentar os conceitos de aprendizagem e
neuroplasticidade de acordo com Reis, Petersson e Faísca (2009, p. 12):
Entenda-se por aprendizagem a capacidade para
adquirir novos conhecimentos ou capacidades através da instrução e da experiência [...] Do ponto de
vista neurobiológico, o conceito de aprendizagem
surge associado ao conceito de plasticidade - neste
caso neuroplasticidade - que se pode definir como
a capacidade do cérebro para reorganizar os seus
circuitos neuronais quando confrontado com experiências novas. De uma forma geral o conceito de neuroplasticidade abrange a capacidade que o sistema
nervoso possui para modificar a sua organização na
sequência de diversos acontecimentos, incluindo a
maturação e desenvolvimento normal do organismo
a aquisição de novas capacidades (“aprendizagem”)
e reorganização cognitiva após lesão do sistema nervoso central ou em resultado de privação sensorial
(FAÍSCA, 2009, p. 12).
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A interferência do ambiente no sistema
nervoso causa mudanças anatômicas e funcionais no cérebro. Assim, a quantidade de neurônios e as conexões entre eles (sinapses) mudam dependendo das experiências pelas quais
se passa. Com o desenvolvimento recente de
diversas técnicas de imagem cerebral pode-se
afirmar que a neuroplasticidade ocorre em todas as fases da vida, e que o cérebro adulto
pode mudar e maneira adaptativa a sua estrutura (plasticidade anatômica) e a sua organização funcional em resposta às experiências
externas (COSENZA; GUERRA, 2011).
Estudos atuais evidenciam que estimular as conexões neuronais levam à reorganização das estruturas cerebrais e ao seu desenvolvimento e, consequentemente, à construção
de novas aprendizagens e comportamentos,
dessa forma, a aprendizagem se traduz pela
formação e consolidação das ligações entre
as células nervosas, é fruto de modificações
químicas e estruturais no sistema nervoso. Por
outro lado, o desuso, ou uma doença, podem
fazer com que ligações sejam desfeitas, empobrecendo a comunicação nos circuitos atingidos. A inatividade, ou uma doença, podem ter
efeitos inversos, levando ao empobrecimento
das ligações entre os mesmos circuitos (COSENZA; GUERRA, 2011).		

Abaixo na figura A e B observa-se um
circuito inicial, que aparece enriquecido pelo
treino ou aprendizagem, porém, em C o sistema aparece empobrecido pelo desuso ou doença:

Figura 2 – Cosenza e Guerra (2011, p.
40)

A aprendizagem é consequência de
uma facilitação da passagem da informação
ao longo das sinapses na qual os mecanismos
bioquímicos entram em ação, fazendo com
que os neurotransmissores sejam liberados em
maior quantidade ou tenham uma ação mais
eficiente na membrana pós-sináptica. Contudo,
mesmo não ocorrendo a formação de novas
ligações entre os neurônios, as já existentes
passam a ser mais eficientes permitindo assim
que aprendizagem continue ocorrendo, além
disso, circuitos neurais antes independentes,
A aprendizagem pode levar não só ao podem tornar-se interligados por meio de noaumento da complexidade das ligações em um vas aprendizagens, da repetição e pelo exercícircuito neuronal, mas também à associação cio, conforme ilustra a figura abaixo:
de circuitos até então independentes. É o que
acontece quando aprendemos novos conceitos a partir de conhecimentos já existentes. A
grande plasticidade no fazer e no desfazer das
associações existentes entre as células nervosas é a base da aprendizagem e permanece,
felizmente, ao longo de toda a vida. Ela apenas
diminui com o passar dos anos, exigindo mais
tempo para ocorrer e demandando um esforço maior para que o aprendizado ocorra de
fato. A plasticidade do sistema nervoso permite
que ligações entre os neurônios sejam feitas e
desfeitas ao longo de toda a vida (COSENZA;
Figura 3 - Cosenza e Guerra (2011, p.
GUERRA, 2011).
41)
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Resumidamente, do ponto de vista
neurobiológico a aprendizagem, portanto, se
traduz pela formação e consolidação das ligações entre as células nervosas, é fruto de modificações químicas e estruturais que ocorrem no
sistema nervoso (COSENZA; GUERRA, 2011).

NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO:
INTERFACES
Autores como Goswami (2004), Blakemore e Frith (2005), que exercem ao mesmo
tempo as funções de pesquisadores e docentes
no âmbito da Neurociência Cognitiva, demonstram certa indignação ao observarem que na
área educacional em geral, fala-se muito pouco ou quase nada sobre o funcionamento do
cérebro, além da ausência das neurociências
no currículo das universidades. Ainda segundo
os autores, urge a necessidade dos cursos de
licenciatura incluir em suas respectivas grades
de disciplinas a Neurociência Cognitiva para
que os futuros profissionais da educação compreendam melhor o processo de ensino-aprendizagem.
Assim, de acordo com Blakemore e Frith (2005), apesar do grande avanço das pesquisas sobre o funcionamento do SNC, falta
ainda encontrar uma aplicação na teoria e na
prática em educação, embora uma das principais contribuições das neurociências seja sem
sombra de dúvidas, contribuir para a melhoria
do processo de ensino e aprendizagem.
Existe na verdade um grande abismo
entre as políticas educacionais e a neurociência, e que para se eliminar essa lacuna é necessário que a neurociência faça parte da formação inicial e continuada do professor para
que ele seja um “neuroeducador”. De acordo
com Blakemore e Frith (2005, p. 24). “Por muito tempo o cérebro não tem sido mencionado
nas discussões sobre educação e frequentemente não é fácil encontrar informação sobre a
investigação neurocientífica”.		

ação do professor. Comumente, [...] “diz-se que
alguém 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. 160).
Segundo Cosenza e Guerra (2011), todo
comportamento humano que envolve, por exemplo, a atenção, a memória, a concentração, a linguagem, as emoções, as sensações, os pensamentos, as ações motoras, etc., ou seja, nossas
funções mentais superiores, todas sem exceção
estão diretamente relacionadas ao funcionamento
cerebral. Se os comportamentos estão atrelados
a este funcionamento, obviamente que a aquisição de novos comportamentos, alvo importante
da educação, também resulta de processos que
ocorrem no cérebro.
A constatação de que o cérebro é o principal órgão da aprendizagem atualmente parece
óbvia, porém, não foi sempre assim. Muito embora se observe uma expectativa exacerbada em
relação à aplicação dos conhecimentos neurocientíficos na educação é importante e necessário frisar que esses conhecimentos não objetivam
propor uma nova pedagogia nem soluções definitivas para problemas que estão relacionados à
distúrbios e dificuldade de aprendizagem. Nesse
sentido, abre-se espaço para as seguintes indagações: qual a contribuição real das neurociências para a área da Educação? O conhecimento
a respeito do funcionamento do cérebro pode
influir positivamente na melhoria do processo ensino-aprendizagem mediado pelo professor em
sala de aula?		

Ao que tudo indica, de acordo com Cosenza e Guerra (2011, p. 161), as neurociências
atualmente corroboram as práticas pedagógicas
cujas metodologias didático-pedagógicas levam
em consideração a maneira como o cérebro funciona. Os avanços das neurociências possibilitam seguramente uma abordagem mais científica
em relação ao processo ensino-aprendizagem,
contudo, “devemos ser cautelosos, ainda que
A educação escolar de maneira sucinta otimistas em relação às contribuições recíprocas
tem por escopo o desenvolvimento de competên- entre neurociências e educação”. Ainda de acorcias e habilidades, novos conhecimentos e com- do com a autora:
portamentos, sendo este processo mediado pela
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As neurociências são ciências naturais que estudam
princípios que descrevem a estrutura e o funcionamento neurais, buscando a compreensão dos fenômenos observados. A educação tem outra natureza
e finalidades, como a criação de condições para o
desenvolvimento de competências pelo aprendiz em
um contexto particular. Ela não é regulada apenas
por leis físicas ou biológicas, mas também por aspectos humanos que incluem, entre outras, a sala de
aula, a dinâmica do processo ensino-aprendizagem,
a família, a comunidade e as políticas públicas (COSENZA; GUERRA, 2011, p. 162).

Portanto, ainda é preciso muita cautela
pois, muitas descobertas neurocientíficas não
permitem sua aplicação direta e imediata no
contexto escolar, contudo, a ação mediada pelo
professor em sala de aula pode ser muito mais
significativa e eficiente quando ele toma conhecimento da maneira como o cérebro aprende.
Sabe-se que quanto mais vias sensoriais são
estimuladas, mais informações chegam ao Sistema Nervoso Central.

sobre o processo de ensino/aprendizagem
se assemelha ao que os teóricos Jean Piaget (1896-1980), David Ausubel (1918-2008),
Henri Wallon (1879-1962), Lev Vygotsky (1896
-1934), entre outros, demostraram por diferentes caminhos.		
Nas últimas décadas tem ocorrido um
aumento expressivo de publicações em periódicos científicos específicos e acadêmicos
(artigos, dissertações, teses) dedicados à interface neurociência e educação. Muitas dessas publicações chamam a atenção para o uso
exagerado das descobertas neurocientíficas e
sua aplicabilidade imediata na escola, enfatizando que o uso desses conhecimentos no
contexto educacional têm suas severas limitações. 		

Das interfaces possíveis entre Educação e Neurociências surgem grandes desafios
que podem contribuir para o estreitamento de
laços e para o avanço entre ambas as áreas,
um desses desafios consiste justamente na
elucidação sobre a real contribuição das neurociências para a educação, bem como suas
O professor é figura fundamental não só
possibilidades e limitações, ponto de vista este
para ensinar o método, e possibilitar o aprendi- corroborado por Guerra (2011, p. 3):
zado, mas acima de tudo, ser capaz de estimular o aprendizado, sem nunca se esquecer que As neurociências podem informar a educação, mas
atividades muito difíceis proporcionam pouca não explicá-la ou fornecer prescrições, receitas que
ativação do sistema de recompensa, as fáceis garantam resultados. Teorias psicológicas baseadas
demais idem, dessa forma: “A motivação de- nos mecanismos cerebrais envolvidos na aprendizapende de uma dificuldade adequada, o retorno gem podem inspirar objetivos e estratégias educacionais. O trabalho do educador pode ser mais sigpositivo sinaliza para o estudante o aprendizanificativo e eficiente se ele conhece o funcionamento
do, encorajando-o e permitindo que se empe- cerebral, o que lhe possibilita desenvolvimento de
nhe na prática” (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, estratégias pedagógicas mais adequadas (GUERRA,
2011, p. 3).
2012, p.11).
Cabe ao professor se alimentar das informações que surgem, buscando fontes seguras, e não acreditar em fórmulas mágicas para
a sala de aula criadas sem embasamento científico, cabe ao professor conhecer a estrutura,
a organização e as funções cerebrais, os períodos receptivos, os mecanismos de recompensa, da linguagem, da atenção e da memória, as
relações entre cognição, emoção e motivação,
as neurociências não realizam milagres e o cérebro continua aprendendo como antes. Aquilo que hoje é endossado pelas neurociências

Das interfaces possíveis entre Educação e Neurociências surgem grandes desafios
que podem contribuir para o estreitamento de
laços e para o avanço entre ambas as áreas,
um desses desafios consiste justamente na
elucidação sobre a real contribuição das neurociências para a educação, bem como suas
possibilidades e limitações.
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NEUROMITOS
A palavra “neuromito” é uma palavra
composta que une o prefixo “neuro” do grego
neuron que significa nervo, e a palavra mito,
tendo como significado uma crença ou ideia
amplamente difundida sobre o cérebro que parece verdadeira, mas é falsa. Um dos primeiros a usar a palavra foi o neurocirurgião Alan
Crockard, em 1980, ao se referir às ideias não
científicas sobre o cérebro encontradas no
meio acadêmico que na verdade constituem
distorções tendenciosas do fato científico e,
que são muitas vezes estão presentes nas práticas de ensino, ideias ou técnicas que não têm
realmente uma base científica na neurociência
(TOKUHAMA, 2018).		
Neuromito é um termo que diz respeito à divulgação de interpretações equivocadas
sobre a ciência do cérebro. Essas interpretações são, em geral, baseadas em estudos com
animais, cujas implicações são limitadas se
transpostas para seres humanos, ou em estudos com seres humanos, mas conduzidos em
laboratórios, cuja transposição para a realidade
diária também se torna limitada. Os neuromitos
estão presente no imaginário coletivo, inclusive
no campo da educação, além da perpetuação
por meio midiático e, de acordo com Ekuni et
al (2015, p.410-411), grande parte dos professores perpetuam diversos neuromitos em decorrência de informações obtidas durante a formação inicial e continuada, frequentemente em
cursos de treinamento para professores, por
isso, ressaltam enfaticamente a necessidade
urgente de melhoria na formação científica na
área da pedagogia para se evitar a proliferação
de conceitos pseudocientíficos:
Pesquisas realizadas com educadores na Holanda e
Reino Unido, em Portugal, na Turquia, Grécia e China e no Brasil mostram que esses profissionais sabem pouco sobre o cérebro e tendem a acreditar em
muitos neuromitos. Embora alguns neuromitos sejam
vagamente baseados em fatos científicos, conforme
discutido no primeiro capítulo deste livro, eles podem
ter efeitos colaterais e prejudiciais sobre a prática

educativa [...] A própria proliferação dos neuromitos pode ser resultante da falta de acesso a muitas
pesquisas científicas – seja pela linguagem técnica,
publicações predominantemente em Língua inglesa,
aspectos metodológicos extremamente herméticos –
e, em vista disso, a maioria dos educadores continua
ignorando que muitos dos pacotes de aprendizagem
“baseados no cérebro” são justificados com base na
generalização e na simplificação de evidências de
pesquisas duvidosas (EKUNI et al, 2015, p.410-411).

Grande parte das interpretações equivocadas, inclusive às vezes entre cientistas que
estudam o cérebro, acontecem porque as pesquisas em Neurociências e as tecnologias utilizadas para fazer essas pesquisas têm avançado enormemente nas últimas décadas. Assim,
muitas coisas que pareciam corretas há alguns
anos, hoje são interpretadas de forma diferente. Os neuromitos mais comumente aceitos
por professores, de acordo com pesquisa de
Dekker et al. (2012, p. 3), são três:
“Individuals learn better when they receive information in their preferred learning style (e.g., auditory,
visual, kinesthetic)”, (2) “Differences in hemispheric
dominance (left brain, right brain) can help explain
individual differences amongst learners”, and (3)
“Short bouts of coordination exercises can improve
integration of left and right hemispheric brain function”. More than 80% of the teachers believed these
myths (DEKKER et al., 2012, p. 3), são três:

A principal razão pela qual os neuromitos são considerados problemáticos na educação é porque eles realmente causam danos.
Dizer, por exemplo, que meninas não têm o
mesmo potencial para aprender ciências exatas como os meninos, assim como dizer a um
estudante que ele tem um estilo de aprendizagem incompatível com o estilo de ensino do
professor ou que as pessoas comumente apresentam prevalência de um dos lados do cérebro - hemisfério cerebral direito ou esquerdo.
Assim, os neuromitos podem ser considerados influências negativas na área da educação
porque criam barreiras para a aprendizagem
(EKUNI et al 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do desenvolvimento da pesquisa foi possível observar que a Neurociência,
cujo foco é o estudo dos aspectos mais complexos do cérebro humano e a Educação, como
área que trata especificamente do ensino e da aprendizagem possui uma relação muito próxima,
uma vez que, o cérebro possui significado especial para os dois campos do conhecimento, e
que a convergência entre as duas áreas, apesar de ser algo recente na história da educação,
têm contribuído decisivamente para a autonomia e desenvolvimento das bases epistemológicas
de ambas as áreas.
Apesar das possibilidades promissoras que as Neurociências oferecem para a educação, professores e cientistas ainda continuam trabalhando em direções contrárias, mesmo
estando trafegando na mesma via, e isso vem ocorrendo desde há muito tempo. Consequentemente, quando nos deparamos com o conceito de Neuroeducação a reação mais natural é de
certa perplexidade do quanto as Neurociências poderiam realmente contribuir com a Educação
e vice-versa.			
Algumas conclusões mais relevantes que o desenvolvimento desse artigo possibilitou
foram conhecer as bases históricas e epistemológicas da Neuroeducação; os mecanismos neurobiológicos da plasticidade neural; o que é mito e o que é verdade em relação às neurociências, a prevalência negativa daquilo que se convencionou chamar de neuromitos, que apesar da
Neuroeducação ser uma área historicamente recente grandes avanços têm ocorridos e que o
conhecimento e a aplicação acerca dos estudos recentes sobre o funcionamento e estrutura do
cérebro pode auxiliar o docente a rever e repensar sua prática pedagógica.		
Em relação a nossa hipótese inicial a pesquisa corroborou as premissas de que, apesar
da Neuroeducação ser uma área historicamente recente, grandes avanços têm ocorridos no seu
bojo, e que o conhecimento e a aplicação acerca dos estudos recentes sobre o funcionamento e estrutura do cérebro pode auxiliar o docente a rever ou repensar sua prática pedagógica.
Por fim, diante de tudo que foi exposto sobre o termo Neurociência, sem sombra de dúvidas é
possível afirmar categoricamente que ensino e a aprendizagem não poderiam ficar fora dessa
discussão e que a Neuroeducação possui grande potencial para ajudar a compreender melhor
o processo ensino-aprendizagem.
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O LÚDICO COMO FERRAMENTA

RESUMO: Devido aos avanços das tecnologias e as novas configurações das sociedades modernas, os indivíduos estão mais envolvidos em diversos afazeres e compromissos e brincadeiras
tradicionais e até mesmo as interações familiares foram substituídas por aparelhos eletrônicos. A Escola é muitas vezes o único local onde acontecem atividades lúdicas primordiais para
a construção da personalidade, da inteligência emocional e cognitiva e seu desenvolvimento
integral da criança. O presente artigo propõe uma reflexão sobre a importância dos jogos
infantis e da ludicidade nos processos de ensino-aprendizagem, sua trajetória e de como as
práticas didáticas voltadas ao lúdico influenciam e potencializam o trabalho em sala de aula.

Palavras-chave: Lúdico; Interação; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

É

sabido que a educação é um direito universal constituído, embora seja consenso
sua extrema importância, as discussões sobre os métodos e as funções sociais,
propósitos, responsabilidades são debatidos incansavelmente pela sociedade. Diversos setores apresentam possibilidades de acordo com seu ponto de vista ou interesse.
A Escola nada mais é que reflexo dessa sociedade, é o ambiente onde os estudantes,
reproduzem o que vivem no seu meio, sabe-se que no Brasil a diversidade sociocultural e a
heterogeneidade é imensa e estas desigualdades se evidenciam no ambiente escolar. Dessa
forma se faz necessário a implantação de práticas educativas que acolham e propiciem trocas
significativas zelando pela equidade.
Dessa forma o Lúdico , na educação infantil potencializa as interações e brincadeiras, o
entendimento das regras, a valorização das diferenças como contribuição, possibilitando situações de aprendizagens múltiplas, nas mais diversas linguagens necessárias para a construção
positiva de si, para ampliação da construção de mundo e produção de culturas, aprendizagens
significativas possibilitadas pela oferta de práticas contextualizadas que respeitem essas trajetória de vida, de modo que as diversas infâncias sejam acolhidas, respeitadas e potencializadas
para o desenvolvimento integral.
O lúdico se torna uma estratégia fundamental , uma vez que a criança é brincante por
natureza, e através da brincadeira, ela experimenta diversos papéis sociais, reflete seu cotidiano, realiza escolha, desenvolve a comunicação a autonomia, compreende a necessidade das
regras, a auto regulação, aprende a ganhar a perder, a desenvolver estratégias, a socialização.
enfim o brincar que não desassocia corpo, mente e emoções. Para que isso ocorra, todo ambiente educativo deve ser perpassado de liberdade e tolerância, que propicie a autonomia ,
escolhas e a autodisciplina; isso não significa que o professor deva estar omisso, ou apático ao
comportamento dos educandos.
Pelo contrário, as atitudes do professor devem ser firmes e democráticas, mediando
conflitos possíveis conflitos e organizando tempos e espaços para que ocorram essas interações e descobertas. O brincar é um direito do aluno, e deve ser respeitado em sua totalidade,
sabendo-se que não se separa corpo e mente, onde a criança tenha possibilidade de ter um
desenvolvimento integral.
Nesta concepção o currículo tem caráter lúdico, a interação com os mais diversos espaços, objetos, pessoas e possibilidades, como jogos, danças, cantigas de roda, dinâmicas,
brincadeiras livres e dirigidas, artes, para que seja proporcionada uma educação de qualidade.
Com um currículo dinâmico, contextualizado, e com a participação de toda a comunidade escolar, a escola cumpre o seu papel em sociedade, que é o de transformá-la e de formar cidadãos críticos, ativos, autônomos e prontos para entender a sociedade em que vivem e propor
mudanças para juntos construir uma sociedade melhor.
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HISTÓRIA DA INFÂNCIA E DOS JOGOS
E BRINCADEIRAS
A educação lúdica é de extrema importância para a aprendizagem e principalmente
para a infância (SOUZA, 2002, p. 28), por isso
apresentarei um breve histórico da sua trajetória, para que assim possamos refletir sobre a
formação social da criança e o desenvolvimento dos sentimentos de infância ao longo dos
anos.
A criança na idade média era concebida como um adulto pequeno, um momento
histórico que não tinha a necessidade de saber
como a criança aprendia ou raciocinava. Não
davam recursos para o seu desenvolvimento,
era vista como um ser pequeno que estava se
desenvolvendo por si própria e logo teria suas
funções na sociedade, nessa época não existia
um sentimento de infância por ela, a sociedade
e a família não se preocupavam em ver o seu
desenvolvimento através de estímulos ou da
afetividade. Ariés (1981) afirma que,
[...] A criança nem sempre foi considerada como
é hoje, um ser com características e necessidades
próprias. A criança era considerada um adulto em
miniatura. O seu valor era relativo. Nas classes altas
era educado para o futuro e nas classes baixas o
valor da criança iniciava quando ela podia ser útil
no trabalho, colaborando na renda familiar (ARIÉS,
1981, p. 68).

Segundo Almeida apud Souza (2002,
p.28), já na antiga Grécia pensadores como
Platão (427-348 a.C.) defendiam as atividades
lúdicas com valor educativo. Platão introduziu
um jeito novo de se ensinar matemática, a partir de uma prática lúdica, que fazia com que
as pessoas resolvessem exercícios de cálculos
ligados a problemas concretos, extraídos de
suas vidas e negócios.
De acordo com Souza (2000, p. 28),
“na Idade Média havia uma concepção abstrata da infância que não existia socialmente, resultando em falta de conhecimento quanto às
especificidades infantis”. Com isso, eram altos
os índices de mortalidade infantil.

Além disso, as crianças a partir dos 7
anos eram enviadas a casas de famílias estranhas para aprenderem a realizar trabalhos domésticos e com isso serem educadas. A partir dos 8 anos, essas crianças já ingressaram
no mundo dos adultos sem distinguir-se deles.
Diante dessa situação, o ensino acontecia com
o objetivo de corrigir defeitos ou suprir deficiências. O aluno se tornava um ser passivo, que
apenas memorizava regras e fórmulas.
O professor, nesse cenário, era um
mero transmissor de conhecimentos que não
valorizava o uso de jogos e brincadeiras, já que
essa nova concepção perturbava o silêncio e
a disciplina da sala. Com o avanço da ciência
e mudanças sociais, a mortalidade infantil minimizou e a família passou a exercer a função
de educar.
Com isso, surgem dois sentimentos de
infância: o primeiro que considerava a criança
ingênua, inocente e graciosa, que servia como
distração aos adultos e o segundo que tomava
a criança como um ser imperfeito e incompleto, que necessita da educação realizada pelos
adultos para se constituir. Essas duas vertentes
surgiram simultaneamente, mas a primeira se
contrapõe a segundo. Entretanto, ambos sentimentos compartilhavam de uma mesma ideia:
excluir a criança do mundo social uma vez que
não considerava suas necessidades.
A criança com sua graça torna-se uma
forma de distração familiar, a igreja também
passa a considerar a criança como um ser frágil e inocente, concebendo-a como criaturas
de Deus. Para a autora, a partir do século XVIII,
a família se torna mais consciente das necessidades e fragilidades da criança e passam
a se preocupar com a higiene e saúde física
dela.Com essas novas concepções, surge o
que chamamos de “sentimento de infância”, o
qual a criança se tornou o centro das atenções,
passou a ser protegida pela sociedade e conquistou um lugar no mundo enquanto categoria
social.
Com o trabalho de Comenius, Rousseau e Pestalozzi o ensino começou a ser questionado e as escolas foram multiplicadas com
a finalidade de manter as crianças próximas
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ao lar. Com isso, dá-se início a elaboração de
métodos próprios para educação por meio de
objetos extraídos da natureza. Entretanto, os
ensinamentos eram somente visuais; os alunos
não podiam manipular esses objetos.
Logo em seguida, vários pedagogos
como: Friedrich Froebel, Maria Montessori ,
Ovide Decroly, entre outros, romperam com
a educação verbal tradicionalista da época,
quando elaboraram pesquisas a respeito da
primeira infância. A partir dessas contribuições, as crianças passaram a ser respeitadas
e compreendidas enquanto seres ativos, que
precisam de uma educação sensorial, que se
baseia na utilização de jogos e materiais didáticos e manipulativos.
Segundo Souza (2002, p. 30) “essas
ideias foram trazidas ao Brasil desde o período Imperial, mas só tiveram grande aceitação
em meados dos anos 20 e 30”. Neste período,
o Brasil também sofria influência do movimento dos Escolanovistas; estes que também defendiam a aprendizagem por meio de jogos.
Muitos pais não concordaram com essa visão,
pois alegavam que seus (as) filhos (as) não
iam à escola para brincar, e sim para aprender.
Além disso, muitos educadores, que ainda não
haviam compreendido plenamente as concepções da Escola novistas e desses outros autores, também não valorizavam a ação lúdica
da criança, apenas o total direcionamento por
parte do professor. Com isso, o recurso continuava sendo apenas visual, onde mais uma
vez a criança apenas observava as atividades.
Atualmente, a educação e as relações
familiares passam por grandes transformações
e há necessidade de interagir com os avanços
tecnológicos. Diante desse novo contexto, a família está mais envolvida com o computador,
televisão, celular e brinquedos eletrônicos do
que com as brincadeiras entre pais e filhos;
estas que por sua vez foram substituídas pelos
encantamentos do mundo moderno.
Infelizmente, muitos pais não possuem
tempo nem paciência com seus filhos, aí preferem que eles fiquem sentados assistindo TV,
esta que não favorece a imaginação: tudo está
pronto e acabado, ou então compram infinitos

brinquedos eletrônicos para que eles brinquem
(SAMPAIO, 2012, p.4).
Entretanto, sabemos que esses brinquedos não possuem contato com o mundo
real da criança, com isso são logo esquecidos
por ela. Diante disso, os pais não sabem ou
não possuem consciência de que estão negligenciando a infância de seus filhos quando os
privam do direito de brincar.
Não percebem que brincar é indispensável para o desenvolvimento da criança, no
que diz respeito aos aspectos cognitivos, físicos e emocionais. Não entendem que brincar
não é passatempo, mas sim uma maneira de
interagir com o mundo adulto. Com isso, é necessário ver a criança como um ser em desenvolvimento e não como uma tabula rasa,
onde se deposita todo tipo de informação ou
conhecimento.
Kishimoto apud Souza (2002, p.31) nos
mostra que: Ser criança é ter identidade e autonomia, é poder expressar suas emoções, suas
necessidades, é formar sua personalidade, é
socializar-se em contato com a multiplicidade
de atores sociais, é expressar a compreensão
do mundo pelas linguagens gestuais, artísticas
além de oral e escrita. Ser criança é ter direito à
educação, ao brincar, aos amigos, ao conhecimento, mas principalmente, à liberdade de escolha. (Kishimoto apud Souza, 2002, pg. 31).
Atualmente, a criança não é mais vista como
um adulto em miniatura, agora ela é considerada um ser histórico-social que possui características e ritmos próprios e que se desenvolve
a partir de suas interações sociais.
Segundo Maria Ângela (2012, p. 25),
“o jogo num primeiro momento é visto apenas
como uma diversão, mas ele é uma ferramenta
séria e importante, que contribui para o desenvolvimento humano”. De acordo com a autora,
os jogos não têm uma origem precisa registrada, embora existam muitas histórias sobre eles.
Maria Ângela conta que na região da
Mesopotâmia historiadores encontraram os jogos mais antigos do mundo, com data base
de 3500 anos A.C, que eram praticados pela
nobreza com caráter religioso. Outro jogo que
foi encontrado na mesma região foi o jogo da
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trilha, que é considerado por muitos um dos
primeiros cálculos astronômicos elaborados
pelos egípcios. Alguns jogos surgiram e com
o passar do tempo foram adquirindo um caráter religioso, como é o caso do Senet. A autora aborda a possível origem de alguns jogos
e brincadeiras, entre eles a bola, a partir de
obras clássicas de Homero, como a Odisseia.
Ressalta também que outras civilizações, como
a Americana, também utilizava o jogo com bola
para se divertir, principalmente os Astecas e
Maias.
Foi preciso que houvesse uma profunda mudança na sociedade para que se pudesse associar uma visão positiva às atitudes
espontâneas da criança, surgindo como decorrência à valorização dos jogos.
A partir da descoberta do novo sentido
dado à infância e da associação da criança ao
brincar, a dimensão infantil está sempre presente quando se analisam jogos e brinquedos.
Os jogos e brinquedos tradicionais são
aqueles que por suas características de fácil
assimilação, desenvolvimento de forma prazerosa, aspectos lúdicos e função em seu contexto, foram aceitos coletivamente e preservados
através dos tempos, transmitidos oralmente
de uma geração à outra. Foi vendo, ouvindo e
participando que crianças de várias gerações
aprenderam e ensinaram as atividades que os
educadores, pesquisadores e estudiosos chamam de jogos tradicionais.
O brinquedo tradicional geralmente
é criado ou confeccionado pela criança para
criança, dentro da concepção infantil de objeto
de brincar. Também é produto da expressão
artesanal do homem do povo que, em sua simplicidade, reproduz as formas que aprendeu
com as gerações que o precederam. Esse tipo
de brinquedo faz parte do acervo de cultura
espontânea do povo.
Para Benjamin (1984, p. 37), de uma
maneira geral, os brinquedos documentam
como o adulto se coloca com relação ao mundo da criança. E há outros brinquedos simplesmente impostos pelos adultos enquanto
expressão de uma nostalgia sentimental e de
falta de diálogo,

[...] Em todos os casos, a resposta da criança se dá
através do brincar, através do uso do jogo, que pode
enveredar para uma correção ou mudança de função. E a criança também escolhe seus brinquedos
por conta própria, não raramente entre os objetos
que os adultos jogam fora. A criança quer puxar alguma coisa e torna-se cavalo, quer brincar com areia e
torna-se padeiro, quer esconder-se e torna-se ladrão
ou guarda (BENJAMIN, 1984, p.37).

Uma criança que em um espaço de
jogo prefere saltar a ficar equilibrando-se sobre
uma barra, outra que prefere fazer cambalhotas sobre um colchão em lugar de arrastar-se,
em outras palavras, as crianças selecionam o
que devem fazer, mesmo quando se exercitam.
Para Santos (1997, p. 56), esta seleção não se
dá simplesmente por um prazer funcional de
realizar esta ou aquela atividade, mas também
pelo prazer de estabelecer uma relação com
determinados objetos ou materiais.
A criança, quando elege uma atividade,
o faz de forma seletiva e, ao selecioná-la, explicita uma preferência que determina o início de
uma relação com determinado objeto ou material. Na realidade, a tendência da criança, num
primeiro momento é de repetir o que já sabe
fazer e num segundo momento imitar a outro e,
finalmente, vivenciar novas experiências.
A criança, na fase de experimentação
não joga, faz exercício. Se consegue realizar
as condutas motrizes que o jogo exige, imita e,
logo em seguida, joga.Entretanto, o exercício
prepara o jogo, isto é, do exercício a criança
passa ao jogo.
Mas esta relação não se apresenta de
uma forma unidirecional. A criança pode ir do
jogo ao exercício e novamente voltar ao jogo,
utilizando outros elementos representativos
que às vezes requerem determinadas habilidades corporais ou o manejo de determinadas
ferramentas.
Estes fatos, de certa forma, explicam a
complexidade que existe em toda atividade da
criança. Para Santos (1997, p.56), os “jogos de
exercício” ou de “prazer sensório-motor” servem para que a criança tome consciência das
suas novas habilidades que surgem com seu
amadurecimento.
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Neste caso, o exercício, com o aparecimento do símbolo e as regras de conduta,
se transforma em jogo. Quando a criança que
tenta imitar o jogo do outro, ao experimentar as
condutas motrizes que o jogo requer, não consegue realizá-las, abandona esta tentativa de
jogo, buscando outra atividade ou outro jogo
que esteja adequado às suas condutas motrizes.
No momento em que a criança, após
exercitar-se, adquire novas habilidades corporais, seja com uso de objetos ou explorando
certos materiais, ou pelo domínio do próprio
corpo, o exercício pode se transformar em
jogo, para isso deve surgir o símbolo e a regra.
É possível compreender o jogo na educação infantil a partir de teorias pedagógicas
que lhe dão suporte. Lourenço Filho (1978, p.
233-234) diz que entre as concepções sobre o
brincar, destacam-se as de Froebel, o primeiro
filósofo a justificar seu uso para educar crianças pré-escolares – se estendendo mais tarde
à primeira série. Alguns recorrem a pressupostos do autor para justificar a expansão de estabelecimentos infantis, criando formas diversificadas de conceber o lúdico na educação,
Froebel foi considerado psicólogo da infância ao
introduzir o brincar para educar e desenvolver a
criança. Sua teoria pressupõe que o brincar permite
o estabelecimento de relações entre os objetos do
mundo cultural e a natureza. Diz também que Froebel
concebe o brincar como atividade livre e espontânea, responsável pelo desenvolvimento físico, moral
e cognitivo. Entende, também, que a criança necessita de orientação para seu desenvolvimento (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 233-234).

Desta forma, a teoria froebeliana proporciona subsídios para a compreensão da
brincadeira como ação livre da criança e os
brinquedos aparecem como suporte da ação
docente destinados à apropriação de habilidades e conhecimentos.
Lourenço Filho (1978, p.234) afirma
“que os institutos infantis que se desenvolveram nas primeiras décadas do século XX foram
influenciados por princípios oriundos de Fro-

ebel e de escolas novistas como Claparéde,
Dewey, Decroly e Montessori”.
É interessante verificar como tais estudos repercutiram na introdução de jogos concebidos ora como ação livre da criança, ora
como atividade orientada pelo professor na
busca de conteúdos escolares. Os jardins de
infância criados no Brasil no século passado
divulgaram a pedagogia dos jogos froebelianos. Esses jogos envolvem a movimentação
das crianças de acordo com os versos por elas
cantados.
De acordo com Kishimoto (2002, p.
106), “o conteúdo da música, em consonância
com os movimentos, facilita o conhecimento
espontâneo sobre os elementos do ambiente.
O papel educativo do jogo é exatamente esse”.
Quando desenvolvido livremente pela criança,
o jogo tem efeitos positivos na esfera cognitiva,
social e moral. De acordo com Lourenço Filho
(1978, p. 235),
Ao adotar princípios de Claparéde, que sintetizou em
seu conceito de educação funcional ideias de Decroly, Dewey e Washburne, a pedagogia brasileira
seguiu a psicologia funcionalista que se expandiu na
Suíça e difundiu-se nas escolas normais e em cursos
de psicologia no Brasil (LOURENÇO FILHO, 1978, p.
235).

Lourenço Filho (1978, p. 235) diz ainda
que,
Para o funcionalismo, a inteligência não representa
faculdades isoladas do intelecto, mas uma maneira
de reagir do organismo que ocorre quando este se
defronta com situações novas. As necessidades e os
interesses do organismo constituem a mola propulsora da ação inteligente. A psicologia funcionalista
justifica o sentido do jogo como manifestação de
interesses e necessidades da criança (LOURENÇO
FILHO, 1978, p. 235).

Predominava nessa época, o hábito de
utilizar jogos de uma forma bastante diretiva,
para o ensino de conteúdos escolares. Em algumas descrições apresentadas por Kishimoto
(1998, p. 102), fica claro que o uso do jogo no
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ideário escolanovista não passa de emprego
de material concreto, de forma mais significativa que a metodologia de ensino verbalista vigente até então. Não se observa em nenhum
momento a ação lúdica da criança. Prevalece
a total direção do professor. Entretanto, para os
anos 30, essa inovação tinha o significado de
um jogo capaz de atingir interesses e necessidades infantis que se contrapunha ao ensino tradicional, que ignorava recursos materiais
como auxiliares do ensino,
A criança procura o jogo como uma necessidade e
não como distração [...]. É pelo jogo que a criança
se revela. As suas inclinações boas ou más, a sua
vocação, as suas habilidades, o seu caráter, tudo que
ela traz latente no seu eu em formação, torna-se visível pelos jogos e pelos brinquedos que ela executa
(KISHIMOTO,1998, p.106).

Conforme Lourenço Filho (1978, p.
236), naquela época, as discussões em torno da natureza do jogo eram insignificantes. O
desconhecimento das características do jogo,
tais como atividade iniciada e mantida pela
criança, flexibilidade e decorrente possibilidade de exploração, relevância do processo de
brincar e não de seus resultados, prazer propiciado pelo ato lúdico, confundia o emprego de
materiais pedagógicos inovadores com o jogo.
Um mesmo objeto ou material podia
ser empregado em situação de jogo e não-jogo. Para os docentes de então, a simples utilização de materiais concretos como suporte da
atividade didática tinha o sentido de jogo. “[...]
embora tendo consciência da natureza livre do
jogo e da dificuldade lógica de propor o jogo
educativo, comenta que todos os jogos são,
por sua própria essência, educativos’.

apud KISHIMOTO, 1998, p.78).
De acordo com Kamii (1991, p.152),
dois princípios básicos podem ser extraídos da
teoria de Piaget: que os jogos sejam modificados a fim de se ajustarem à maneira como
a criança pensa e que a autoridade do adulto
seja reduzida tanto quanto possível. Ou seja, o
jogo está a serviço da criança e não o contrário.
Kamii (1991, p.152) diz ainda que Piaget estava convencido da importância do jogo
e da quantidade e da qualidade de trabalho e
aprendizagem implicados nele. O jogo na perspectiva construtivista constitui-se num recurso
pedagógico de inestimável valor na construção
da escrita e da leitura,
A forma mais espontânea de pensamento é o brinquedo ou “imaginação mágica”. E isso está se perdendo.
Pois hoje o tempo das crianças é habitualmente saturado por deveres e afazeres, restando muito pouco
para as atividades lúdico-criativas. Assim, diminuem
as possibilidades da criança descobrir sua própria
maneira de ser, construir sua afetividade e fazer suas
próprias descobertas por meio do jogo (PIAGET apud
KAMII, 1991, p. 152).

Como alerta Santos (1997, p. 56), “nessa perda de respeito pela infância e de seus
verdadeiros interesses e necessidades somos,
finalmente, quase obrigados a esquecer de o
que desejamos e o que deveria ser prioridade
para as crianças”. O exemplo de Medeiros e
Machado citado por Kishimoto mostra como
brincadeiras de rodas cantadas colaboram
para o desenvolvimento infantil:
Brincando de ‘lenço atrás’, as crianças aprendem
não só a correr em círculo, mas também a cooperar
com os companheiros, a obedecer às regras do jogo,
a respeitar o direito dos outros, a acatar a autoridade,
a assumir responsabilidades, a aceitar as penalidades que lhe são impostas, a dar oportunidade aos
demais, enfim, a viver em sociedade (KISHIMOTO,
1998, p.110).

Kishimoto fala da oportunidade de intervir no jogo livre, mas acredita que feito com
habilidade poderá auxiliar uma criança a conseguir realizar os fins que estão na sua própria
mente. “Entretanto, essa diferença, que signifiO jogo destina-se ao desenvolvimento
ca auxiliar o aluno a buscar suas próprias finalidades, não fica muito clara para certos pro- integral da criança, estimulando atividades fífessores que utilizam o jogo educativo com o sicas concomitantemente às morais e sociais.
único fim de ensinar conteúdos” (CLAPARÉDE Embora o jogo ocorra sob a supervisão do pro-
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fessor, permite-se a escolha do mesmo para
que seja respeitada a vontade da criança. Os
jogos têm significado diferente e especial para
as crianças. Elas aprendem muito mais com
jogos do que em lições e uma infinidade de
exercícios em folhas mimeografadas.
Mas esta última ainda parece ser preferida pelo professor na sala de aula. E quando
usa jogos e brincadeiras, o professor não tem
muita noção do motivo que o leva a usá-los e,
assim, não aproveita todo o potencial dessas
atividades.
Quase sempre o jogo começa e termina por si só, como uma parte isolada da aula.
Por isso a necessidade urgente de buscar propostas significativas que venham desvendar o
mistério que envolve o jogo, a criança e a construção do conhecimento.
As propostas devem ser simples, condizentes com a realidade das salas de aula das
escolas públicas. A discussão pode ser acompanhada por qualquer professor que tenha interesse em conhecer “como os jogos infantis
aplicados nas escolas contribuem no processo
de alfabetização”.
O propósito é analisar e discutir o desenvolvimento e o processo do conhecimento infantil, a partir da atividade lúdica preferida
pelas crianças, isto é, o jogo como atividade
pedagógica.O lúdico é uma necessidade do
ser humano em qualquer idade e não pode ser
vista apenas como diversão.
O desenvolvimento do aspecto lúdico
facilita a aprendizagem, o desenvolvimento
pessoal, social e cultural, colabora para uma
boa saúde mental, facilita os processos de socialização e construção do conhecimento. O
envolvimento com as atividades lúdicas é uma
tendência natural entre as crianças.
Unir crianças, conhecimentos e jogos
na sala de aula é recomendável para obter o
melhor resultado na aprendizagem. Se os jogos
são atividades prazerosas e interessantes fora
da escola, vale a pena trazê-los para dentro da
sala e tornar a educação mais compatível com
o desenvolvimento natural das crianças.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
No processo de aprendizagem de todas as crianças está o “brincar”. Ele começa
na infância e percorre um caminho que pode ir,
em alguns casos, até a fase adulta. Uma das
questões mais importantes que podemos elencar em relação à ludicidade, é que, independente da faixa etária com a qual se está trabalhando, ela pode ser um elo entre o objeto de
conhecimento e o sujeito que está participando
do processo de ensino aprendizagem, proporcionando, assim, uma aprendizagem significativa e qualitativa ao aprendiz. Por esse motivo,
o “brincar” se faz tão importante para o desenvolvimento educacional das crianças.
Kishimoto (1996, p.15) cita que a brincadeira realizada pelas crianças é um processo metafórico, que se relaciona com determinados comportamentos sociais. Isso evidencia
que o “brincar” é algo espontâneo e natural da
criança, pois, desde sempre, está vinculado ao
seu comportamento.
Porém, por mais que a brincadeira seja
esse comportamento natural praticado pelas
crianças, ele precisa ser estimulado pela sociedade, porque se na idade correta, essa prática
é estimulada, torna-se fator determinante no
seu desenvolvimento psicológico, pois não só
as crianças brincam, mas também os adultos.
As escolas precisam estimular a ludicidade dentro da sala de aula para que os alunos tenham construído em si, os conhecimentos necessários para terem bons referenciais
para o seu dia a dia, e que possam também
desconstruir ideias que não são verdadeiras,
em outras situações.
Na brincadeira, também, a criança molda, remove seus pensamentos, sua imaginação, e dá sentido ao que está sendo criado, e
isso é parte fundamental para o seu desenvolvimento.
Através da ludicidade, a criança está
preparada para encarar as diversas situações
do cotidiano, pois quando têm a oportunidade
152

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

de vivenciá-las ludicamente no ambiente escolar, elas conseguem fazer a transposição necessária desses saberes. Por isso é importante
citar a importância de estimular as crianças a
brincarem nos ambientes sociais em que estão
inseridas, para que através desses estímulos
elas tenham a possibilidade de desenvolver todas as suas capacidades, habilidades e competências.
O “brincar” sendo reconhecido como
atividade didática importante para o desenvolvimento das crianças demonstra que houve avanços sobre a concepção em relação ao
que se entende por infância e ludicidade, mas
ainda deve-se avançar muito para que o brincar na sala de aula seja realizado de maneira
significativa com um viés para a construção
de conhecimento com as crianças e para que
essa atividade tenha relevância para os seus
aprendizados.

Os alunos precisam experimentar, vivenciar e presenciar diversas situações e contextos sociais. Eles precisam brincar com outras
crianças, interagir com o meio, com os objetos
que circulam e também com os adultos que
fazem parte do seu cotidiano para construir conhecimentos a respeito de tais vivências.
As brincadeiras individuais também
são importantes para o desenvolvimento pessoal das crianças, mas brincando com outra
pessoa ela desenvolve melhor seu convívio em
sociedade. Segundo Redin (1998, p. 43) “o
ato de brincar acontece mesclado às atividades realizadas cotidianamente. Ele se permeia
pela ligação entre as crianças e os adultos nas
diversas manifestações que acontecem em sociedade. Sejam elas religiosas, culturais ou até
mesmo artísticas”.
Já Borba (2006, p. 96) entende que
a brincadeira se insere nos contextos que a
criança participa, seja ele histórico, ou cultural,
independente do tempo, do lugar, do espaço
em que a criança se encontra, ou até mesmo
da estrutura social a que ela pertence, fazendo
com que a criança se situe nas relações que
estabelecerá com outras crianças e com outros adultos.

A ludicidade e a brincadeira são de
suma importância para o desenvolvimento biológico e social da criança. Nos momentos em
que a criança brinca de maneira direcionada,
é quando ela desenvolve sua personalidade,
explora suas capacidades, cria fantasias, manifesta medos e desejos, usa a criatividade para
elaborar uma visão de mundo a partir do que
Lazaretti fez pesquisas, num viés teópensa e conhece.
rico-conceitual, sobre a obra de Elkonin, que
elaborou contribuições sobre a psicologia hisEssa ludicidade só se faz possível de- tórico-cultural e fez estudos a partir do que esvido às interações sociais que acontecem nos creveu Vygotsky a respeito do desenvolvimento
diversos ambientes em que as crianças fre- das brincadeiras na infância e seus impactos
quentam, e o ambiente que é mais propício a no desenvolvimento de crianças.
esse tipo de cultura lúdica são as unidades de
ensino, porque é lá que as crianças ficam a
A pesquisa de Elkonin permite entenmaior parte do seu tempo.
der que o brincar surgiu numa etapa em que a
sociedade se desenvolvia e que a criança foi
Outra coisa importante é que a partir da fundamental para essa mudança. As brincadeipossibilidade de desenvolver a ludicidade, que ras são atividades sociais por natureza, e por
as crianças têm nos espaços escolares, de re- esse motivo sua composição é social e é uma
alizar jogos, brincadeiras, e atividades lúdicas, maneira de orientar a criança no mundo, em
que existe a perpetuação da cultura lúdica que relação às suas ações e sua relação com os
é tão rica e importante para o desenvolvimento outros indivíduos da sociedade, de como agir
e como resolver seus problemas de maneira
de crianças e jovens.
coletiva.
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Lazaretti ainda analisa que para Elkonin o brincar não é uma atividade inata ao ser
humano, como algo inerente à infância, e não
pode ser classificado como momento de satisfação dos desejos da criança ou uma fuga
da sua realidade. Em vez disso, Elkonin entende que a brincadeira se relaciona com o papel
que a criança desempenha em sociedade, o
qual já foi tratado no primeiro capítulo.
Vygotsky apud Rego (2007, p. 80)
menciona que toda conduta do ser humano,
incluindo suas brincadeiras, é construída como
resultado de processos sociais. Para o autor,
os processo que acontecem em sociedade
são determinantes para o desenvolvimento dos
seres humanos, porque através dos resultados
das interações sociais eles dizem o que pensam, expõem suas opiniões e fazem a escuta
das opiniões alheias.
Piaget apud Palangana (2001, p. 104)
cita a importância lúdica no desenvolvimento
cognitivo da criança. Para o autor “[...] a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa”. Rego (2007)
relembram a importância da ludicidade no desenvolvimento social da criança,
[...] A brincadeira tem uma função significativa no
processo de desenvolvimento infantil. Ela também é
responsável por criar uma zona de desenvolvimento proximal justamente, porque, através da imitação
realizada na brincadeira, a criança internaliza regras
de conduta, valores, modo de agir e pensar de seu
grupo social, que passam a orientar o seu próprio
comportamento e desenvolvimento” (REGO apud VYGOTSKY, 2007, p. 82).

Piaget não conceitua a brincadeira de
maneira específica, ele a entende como ação
assimiladora, e é uma forma de expressão de
conduta, com características metafóricas. A
brincadeira é a expressão das vontades e necessidades da criança. Brincando, a criança
mostra em que estágio cognitivo ela está em,
como dito antes, constrói conhecimentos.

A partir das brincadeiras, podemos observar os comportamentos das crianças, refletimos e traçamos diagnósticos a respeito de
possíveis problemas que podem ser encontrados. É uma das maneiras mais eficazes de se
aproximar de uma criança, pois brincando a
criança estabelece suas relações sociais mais
significativas.
Ao realizarem brincadeiras as crianças amadurecem e criam possibilidades para
a construção de uma vida coletiva, através da
interação entre pares, dos jogos e brincadeiras
com regras e também através da representação de papéis, têm a oportunidade de explorar
ambientes, refletir a respeito da cultural do próximo, e sobre a realidade que o cerca.
Por esse motivo, devem ser propostos
espaços para que o brincar aconteça nas instituições educacionais, sejam elas dirigidas ou
não. O brincar, atividade principal do período
da primeira infância, acaba perdendo sua importância para atividades dirigidas para a alfabetização, pois atualmente é o principal objetivo das escolas.
O brincar não deve estar apenas nos
momentos de intervalos de lanches ou momentos da entrada ou saída do período letivo. As
atividades de brincar devem fazer parte das
atividades em sala de aula, ou até mesmo em
outros espaços das unidades escolares, de
maneira que a criança entenda que naquele
momento está realizando uma atividade lúdica
direcionada.
Com o tempo e os avanços tecnológicos, jogos e brincadeiras mudaram, foram se
aperfeiçoando e são bem diferentes da época
dos professores que agora lecionam. Porém, o
prazer em brincar e se divertir em grupo continua o mesmo. É de suma importância que os
educadores encaram o ato de brincar como
algo sério, não apenas para o desenvolvimento
das aprendizagens das crianças, mas também
para o seu desenvolvimento e evolução como
ser humano é sociável que é.
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O papel dos professores, nesse processo, é o de orientar as crianças e propor
projetos e atividades que contemplem o brincar em suas dinâmicas pensando sempre nas
especificidades de cada turma, se há crianças
com necessidades especiais no grupo e qual é
a faixa etária das mesmas.

As práticas educativas que são propostas pelos educadores devem corroborar com
as especificidades dos alunos que as instituições de ensino atendem, visto que o ambiente
educativo deve ser um espaço integrador, democrático, plural onde a diversidade aconteça
em harmonia.

É o seu papel oportunizar espaços e
tempos que façam uma conexão entre os jogos
e brincadeiras com as aulas cotidianas, e que
esse ambiente seja favorável para o processo
de ensino aprendizagem, e que proporcione às
crianças movimento, alegria, prazer e socialização com os outros.

De acordo com as autoras elencadas
neste trabalho, o processo de alfabetização e
letramento é um processo que deve ser construído e precisa ter significado, para que o aluno se aproprie das estruturas linguísticas e as
utilize em seu dia a dia. É também necessário
que as famílias trabalhem com seus filhos a
importância da Educação, para que esse proDe acordo com RCNEI (1998, p. 29) cesso não seja apenas da escola e sim uma
Não é a função do educador ensinar a criança parceria entre os responsáveis pelos educancomo se brinca, porque essa é uma atividade dos e os profissionais da educação.
que acontece espontaneamente, mas deve planejá-lo e organizá-lo para que as brincadeiras
Dessa maneira, o processo que aconaconteçam de maneira direcionada e diversifi- tece em sala de aula é proveitoso e obtêm-se
cada.
êxito tanto no ensino voltado para o letramento
das crianças e na aprendizagem das mesmas.
Além disso, deve-se também das a
autonomia para que as crianças escolham os
temas que nortearão as brincadeiras, quais papéis farão, quais objetos utilizarão e com quais
crianças querem brincar. Assim, poderão fazer
elaborações pessoais e desenvolver situações
em que sejam explicitadas regras sociais de
convívio.
As crianças precisam de jogos e brincadeiras que lhes auxiliem no seu desenvolvimento. Que favoreça o desenvolvimento de
suas habilidades de raciocínio lógico, habilidades motoras, noção de tempo e espaço e coordenação grossa e fina.
Outro grande desafio na educação atual é atender as demandas que os alunos têm
numa nova realidade em que se vive uma reconfiguração social. A Educação, agora, tem a
tarefa de ser um instrumento de construção de
conhecimento e também de socialização para
as crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A infância é uma fase muito importante no desenvolvimento das crianças, e com os avanços tecnológicos, sociais e de relacionamentos, ela tem sido esquecida por pais e responsáveis
e por instituições de ensino que negligenciam oportunidades para que as crianças manifestem
suas necessidades e as especificidades das fases da infância.
O brincar é um direito da criança, que deve ser garantido em seu processo de desenvolvimento, para que ele seja completo e garanta que através dele a criança possa acessar diferentes formas de saberes e de manifestações sócio-educativas.
As políticas públicas voltadas à Educação Infantil devem respaldar as instituições de ensino para que elas proporcionem aos pequenos ambientes e espaços em que as brincadeiras e
as atividades lúdicas sejam realizadas de maneira produtiva e qualitativa.
Também deve ser o foco das políticas públicas a instrução, formação e subsídio aos profissionais da educação que atuam nessas fases da Educação Básica para que eles se tornem
formadores competentes em responder às necessidades e às especificidades das crianças que
saem da Educação Infantil e ingressam no Ensino Fundamental de maneira que esse processo
aconteça de maneira tranquila sem prejuízos para a aprendizagem desses alunos.
O educador, sendo um mediador do processo de ensino-aprendizagem, deve ter sua
formação acadêmica valorizada, e para isso requer uma formação continuada que proporcione
estudos constantes de práxis em sala de aula. Atualizar-se metodologicamente também é importante, bem como a troca de vivências entre os pares.
Uma aprendizagem baseada na interação, no dinamismo e na socialização deve prever
atividades lúdicas para que os alunos vivenciem diversas situações em que construirão novos
olhares e constituirão suas bagagens culturais próprias e uma nova visão de mundo. Dessa
maneira, a Educação cumpre o seu papel de formar um cidadão de maneira integral, que compreenda seus direitos e cumpra seus deveres em sociedade.
A partir das discussões feitas em todo o trabalho, entende-se que os jogos e as brincadeiras em sala de aula são fundamentais para o desenvolvimento pleno das crianças que
frequentam a Educação Infantil, e devem ser garantidos não apenas nos horários em que as
crianças lancham ou nos horários “livres” nas Unidade Educacionais.
As metodologias de ensino devem ser pensadas e repensadas para que
os momentos lúdicos estejam dentro das atividades didáticas da sala de
aula, onde o aluno aprende brincando e desenvolve suas habilidades e
competências de maneira dinâmica e qualitativa.
Sendo assim, pode-se afirmar que para que o processo de
ensino e aprendizagem obtenha sucesso, e que a criança percorra
as fases da Educação Básica de maneira proveitosa, as práticas de
ensino devem se voltar ao lúdico para que essa criança seja contemplada em suas necessidades e para que ela ingresse nas outras etapas da educação sem lacunas de desenvolvimento das aprendizagens
essenciais, que ocorrem na Educação Infantil.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de abordar o papel do gestor escolar, como agente
transformador no contexto da gestão democrática e participativa na educação infantil enfocando a atuação desse profissional nas organizações escolares como administrador e articulador das dimensões e práticas que envolvem toda a dinâmica da unidade escolar. Parte do
princípio de conceituar e apresentar um breve histórico da administração, área de atuação do
gestor escolar, uma análise do profissional e sua trajetória, a complexidade do seu trabalho, a
escola, sua função social e a busca de sua autonomia e identidade. Nesse contexto, a figura
do Gestor Escolar é de relevante importância, visto que este detendo um enorme desejo de
promover um ensino de qualidade e comprometido com a função social da escola, exercendo
uma liderança consciente auxiliará no processo de transformação da prática administrativa,
pedagógica e relacional na instituição escolar.

Palavras-chave: Gestão Participativa; Gestão Democrática; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

D

evido às inúmeras transformações tecnológicas, políticas e econômicas que afetam o mundo do trabalho e a vida cotidiana, a Educação Infantil tem vivido um
grande processo de expansão. Essas transformações vêm definindo um novo
momento na História da Educação Infantil brasileira.
O próprio termo Educação Infantil foi introduzido recentemente em nosso país, consagrando-se a partir das disposições expressas na Constituição Federal de 1988, assim como
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - n° 9394/96, que pela primeira
vez fazem referência aos direitos de Educação à criança de zero a seis anos de idade, que na
constituição assim se expressa no artigo 208, Inciso IV. “Dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero
a seis anos de idade”.
Por todo este novo patamar que assume a Educação Infantil, a Gestão Escolar tem papel importantíssimo na construção de um espaço democrático, aberto ao diálogo, onde toda a
comunidade é convidada a participar, as crianças, professores e funcionários de maneira que
possam comprometer-se com a educação.
Percebe-se a relevância do assunto para os profissionais da educação, entende-se que
tomar como problema de estudo a gestão escolar, no âmbito da educação infantil, poderia contribuir para uma melhor compreensão dos significados de gestão para esta etapa da educação.
Neste estudo buscou-se pesquisar questões comuns da gestão no espaço da educação infantil.
O objetivo geral da pesquisa consiste na análise do processo de gestão da educação
infantil mediante revisão teórica que perceba o gestor educacional como agente participante
e articulador desse processo, nessa etapa da educação básica. A problemática do estudo se
configurou na tentativa de compreender qual a função que o gestor educacional desempenha e
é identificada no processo de gestão da educação infantil.
A metodologia da pesquisa consistiu em uma abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica, e, como procedimento de coleta de informações, análise documental.
Percebeu-se, durante a realização deste estudo, a escassez de referências atuais sobre
a gestão escolar na educação infantil, as produções sobre gestão escolar, restringem-se em sua
maioria às publicações de gestão educacional, orientações sobre a gestão escolar, discutidas e
estabelecidas a todas as instituições de ensino, apenas nos Parâmetros Nacionais de Qualidade
para Educação Infantil, segundo volume (BRASIL, 2006) encontrou-se bem presente a questão
dos gestores, suas atribuições dentro do contexto da educação infantil.
No documento foram apresentadas várias questões sobre os contextos de gestão nessa
etapa. Com a ajuda desse material, foi realizada a análise e discussão dos resultados (BRASIL,
2006).
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EDUCAÇÃO E INFÂNCIA

cuidar da casa e de seus filhos foram trabalhar
fora de casa, nas indústrias (KENNEDY, 2000).

O conceito de infância já está presente nas ideias de Platão quando afirma que a
criança carece de razão, e que principalmente
o menino é mais malicioso e indisciplinado, e
deve ser mantido sob o controle dos adultos, e
que a única virtude da criança é que ela pode
ser “moldada” (KENNEDY, 2000, p.79).

A partir daí então surge a necessidade
da sociedade ocupar-se do cuidado com as
crianças – surgem então as primeiras creches
e instituições de cunho assistencial, na qual as
crianças permaneciam, enquanto suas mães
trabalhavam. Foram essas instituições, destinadas à guarda dos filhos das mulheres que
A trajetória de Educação Infantil sem- trabalhavam fora de casa, que deram origem à
pre esteve ligada ao conceito de infância que pré-escola atual (KENNEDY, 2000).
o homem construiu ao longo da história, e por
É fato que havia uma diferenciação com
consequência as políticas voltadas para esta
faixa etária. Segundo a visão de Philippe Ariès relação a classe social que a criança pertencia,
(1981), até o século XVII não existia o senti- porém de modo geral a escola mantinha um
mento de infância, ou seja, a particularidade in- padrão considerando a concepção de infância.
fantil. A criança pequena era atendida em suas Havia uma visão de que as crianças das clasnecessidades básicas, valores considerados ses sociais menos favorecidas, consideradas
da época, não havia os cuidados e atenção como carentes, que sofriam privações culturais, eram também inferiores intelectualmente
própria da criança que temos atualmente.
(KENNEDY, 2000).
Este autor relata que na sociedade traApenas na segunda metade do século
dicional a criança era vista como algo superficial onde a passagem da criança na família era XX, com os avanços dos estudos na área da psiinsignificante. A criança pequena recebia ape- cologia do desenvolvimento, é que houve uma
nas mimos dos pais e adultos, um sentimento mudança de concepção do que é ser criança.
superficial que era dedicado à criança em seu A visão da criança como uma presença doce,
primeiro ano de vida, enquanto ainda era “en- merecedora de atenção e cuidados, começou
Foi
graçadinha” a única virtude da criança é que a ser considerada recentemente.
com o advento da psicanálise e, depois da psiela pode ser “moldada” (KENNEDY, 2000).
cologia infantil que se passou a dar importânNo século XVIII, via-se a criança como cia à infância, como etapa fundamental na forum ser primitivo, que não pensava, era preci- mação da personalidade (KENNEDY, 2000).
so desenvolver nelas os traços dos adultos: o
CUIDAR E EDUCAR: PAPEL NA
caráter e a razão. As crianças eram pensadas
EDUCAÇÃO INFANTIL
como páginas a serem preenchidas. A vida
basicamente resumia-se em atividades rurais,
A educação envolve dois processos
apenas o clero e a aristocracia tinham direito à
educação e à cultura. Mas com a expansão do complementares e indissociáveis: educar e
comércio, esta nova classe conquistava tam- cuidar. Toda criança necessita de carinho, segurança e atenção, sem os quais elas dificilbém os seus direitos (KENNEDY, 2000).
mente sobreviveriam. Nesta etapa, as crianças
No século XIX, com o crescimento das possuem contato com o mundo que as cerca,
cidades, e a Revolução Industrial aumentou através de experiências, pessoas e as formas
consideravelmente a necessidade de mão de de expressão que nele ocorrem (OLIVEIRA,
obra para trabalhar nas indústrias. Então as 2008).
mulheres que se dedicavam exclusivamente a
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A criança faz parte de uma organização familiar, que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura. A criança possui na família sua referência, é cuidada
e educada a partir de suas particularidades.
Cuidar significa ajudar a desenvolver capacidades, aprimorando conhecimentos corporais,
afetivos, emocionais, estéticos e éticos. As atitudes de cuidado estão influenciadas por valores que dizem respeito à saúde, à educação e
ao desenvolvimento infantil (OLIVEIRA, 2008).

A escola é o espaço próprio da tarefa educativa. Sabemos que é um lugar onde
atuam diferentes pessoas e vontades, portanto
nela são exercidos múltiplos papéis. Gestores,
professores e outros especialistas da educação, corpo técnico administrativo e alunos,
constituem a comunidade escolar, as famílias
também participam dessa comunidade, ainda
que de forma diferenciada (OLIVEIRA, 2008).

Para atingir o objetivo de cuidar, é preciso possuir conhecimentos sobre o desenvolvimento emocional, intelectual e biológico
da criança, considerando sempre a realidade social e cultural de cada uma. Cuidar de
uma criança significa dar atenção a ela, pois
está em fase de desenvolvimento e crescimento. A criança é única em sua individualidade
e diferença. Através do cuidado é que ela vai
construir sua autoconsciência e identidade. O
cuidar também significa dar proteção e apoio
às suas necessidades, como lavar, trocar, proteger, curar e consolar (OLIVEIRA, 2008).

Antes, ao que se chamava apenas administração (escolar) hoje se conhece como
gestão, atividade que envolve planejamento,
organização, direção, coordenação e controle, incluindo também certa dose de filosofia e
de política. Depois de muitos estudos surgiu a
necessidade de um conceito mais abrangente que descrevesse a administração e suas
alternativas, daí o conceito de gestão (LÜCK,
2006).

Educar significa oferecer à criança situações de aprendizagem, de habilidades cognitivas, psicomotoras e sócio - afetivas; oferecer
à criança o desenvolvimento de suas habilidades emocionais e físicas, sempre respeitando
suas diferenças culturais, sociais e econômicas, através de literaturas, desenhos, teatro,
dramatização, escritos, recortes colagens, desenvolvendo suas capacidades de raciocínio,
atenção e curiosidade (OLIVEIRA, 2008).
O cuidar e o educar estão interligados. Um contribui para o desenvolvimento do
outro, sendo importante que o profissional da
educação infantil trate todas as crianças igualmente. Porém, deve perceber a individualidade de cada um, fornecendo elogios e atenção
para todos, nunca discriminando as diferenças
como as cores da pele, condições sociais, se
são meninos ou meninas, credo religioso e se
pertencem à determinada família (OLIVEIRA,
2008).

A GESTÃO ESCOLAR

A gestão é uma expressão mais ampla que administração. Versa na condução dos
destinos de um empreendimento, levando-o a
alcançar seus objetivos. A prática da gestão
da educação infantil no seu processo de evolução iniciou como um movimento distante da
construção da prática pedagógica, sem a preocupação com o educar e o cuidar. Assim, as
práticas foram sendo instituídas sem a preocupação com o desenvolvimento da infância e da
aprendizagem (LÜCK, 2006).
É inegável o fato de que a sociedade
atual vive em processo de constantes transformações econômicas, políticas, sociais, culturais, de valores e na forma de ver e interagir
no mundo. A escola, por sua vez, se encontra
no interior deste processo de mudança e tem
o desafio de adaptar-se a esta sociedade cada
vez mais dinâmica. Os estabelecimentos de ensino são unidades especiais, são organismos
vivos que fazem parte de um contexto socioeconômico e cultural, marcado pela pluralidade
e diversidade (LÜCK, 2006).
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Cabe trazer à discussão o entendimen- assim não fosse, seria apenas uma mudança
to do que é gestão educacional, de acordo de modelos. Essa mudança de consciência
com Heloísa Lück,
está associada à substituição do enfoque de
administração, pelo de gestão.
A gestão educacional corresponde à área de atuação responsável por estabelecer o direcionamento e
a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o
modo de ser e de fazer dos sistemas de ensino e das
escolas, para realizar ações conjuntas, associadas e
articuladas, visando o objetivo comum da qualidade
do ensino e seus resultado (LÜCK, 2006, p. 25).

Dessa forma, de acordo com a autora, as ações dos gestores educacionais devem
ser articuladas entre si e com a participação de
todos no processo, do planejamento à execução, caso contrário, não alcançarão o sucesso
almejado.
Destaca-se, nestas palavras da autora,
a dinâmica necessária na ação dos gestores
educacionais e das escolas, necessária para
acompanhar as mudanças cada vez mais acentuadas na sociedade. Com isso, a responsabilidade da gestão educacional vai muito além da
simples administração de recursos financeiros,
de pessoal ou do patrimônio escolar (LÜCK,
2006).
Paro (2000), esclarece que administrar
uma escola pública não se reduz à aplicação
de uns tantos métodos e técnicas, importados,
muitas vezes, de empresas que nada tem a ver
com objetivos educacionais.

A preocupação com a escola já vem
de longa data, Freire, ao escrever a “Educação
e a Atualidade Brasileira no Brasil” em 1950,
tinha uma visão crítica sobre a educação do
país, onde o analfabetismo era grande, 50% da
população adulta sem participar de votação,
prejudicando assim a tão sonhada democracia. Pensando nisso, Freire teve iniciativas pedagógicas nas quais falava de uma sociedade,
mais justa, mais humana e democrática, em
aprender juntos, transformar a sociedade e a
realidade opressiva (LÜCK, 2000).
O papel da gestão na Educação Infantil consiste em propiciar condições adequadas
para que todos os alunos se emancipem. A
reciprocidade, a troca de conhecimento entre
educadores e educandos, é necessária para
uma reflexão crítica da realidade, levando a
escola a ser vinculada com a realidade local,
regional e nacional, no que resultará em uma
boa organização na educação (LÜCK, 2000).
A escola é organizada com a finalidade de atingir certos objetivos, dando sentido e
orientando à tomada de decisões no que se
refere à natureza dos currículos e programas,
equipamentos e ao número e qualificação do
pessoal escolar. Portanto, seu administrador e
os professores precisam estar informados sobre esses objetivos e dar suas contribuições
para o aperfeiçoamento dos mesmos (LÜCK,
2000).

Seguindo o pensamento de Paro, cabe
salientar que a gestão escolar das escolas
públicas compreende inúmeras ações, dentre
elas a condução do trabalho dentro da escola,
levando em conta a função social da escola,
A estrutura administrativa é constituída
empregando meios claros e compreensíveis de elementos sujeitos à influência do adminispara se alcançar determinados fins.
trador dispostos a conduzir os objetivos da escola. Assim, o diretor deve ter conhecimento
Para Lück (2000), a mudança de pa- da estrutura total para poder compreender meradigma, que passa da simples administração lhor sua escola (LÜCK, 2000).
para a gestão da escola é marcada por uma
mudança de consciência a respeito da realidade e da relação das pessoas na mesma - se
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O Diretor de Escola exerce uma função
bastante complexa distinguindo-se os seguintes aspectos: autoridade escolar, educador e
administrador. O diretor como autoridade escolar é responsável por tudo o que passa na
Escola, também é ele que representa a própria
escola em solenidades e outros assuntos de
interesse da mesma.

Paralelamente a isso, discutiam-se,
em eventos internacionais, uma reforma educacional para a educação dos países Latino
Americanos e do Caribe, como um mecanismo
necessário para a modernização da economia
6 desses países. Isso se dava pelo cenário de
crise do capital que se desenrolava desde os
anos de 1950 e, que se agrava nos anos de
1970 e 1980 nos países subdesenvolvidos
O diretor como educador precisa ter (LÜCK, 2006).
conhecimento das atividades realizadas pelo
grupo de colaboradores da escola e particiA crise do capitalismo foi uma crise
par dessas atividades. Sua forma de conduzir estrutural da sua forma de produção que até
a vida escolar tem repercussão na formação então era direcionada com base no modelo fordos alunos. A administração não deve ser um dista, onde o trabalho era organizado de forma
processo desligado da atividade educacional, a concentrar um grande número de trabalhadodeve ser envolvida, de tal forma que o diretor
res, com hierarquias de cargos, sem nenhuma
esteja sempre atento às consequências educaparticipação dos funcionários na tomada de
tivas de seus atos e suas decisões, preocupandecisões (LÜCK, 2006).
do-se com o bem-estar dos alunos. O diretor
como administrador envolve-se no planejamenO trabalho passou a ser organizado
to, na organização do trabalho, na coordenaem equipes, onde os trabalhadores poderiam
ção, assumindo a liderança para atingir os obdiscutir sobre o seu trabalho procurando semjetivos da escola (LÜCK, 2000).
pre a melhor forma de se alcançar altos níveis
de produtividade. Neste momento, os funcioGESTÃO DEMOCRÁTICA
nários das fábricas passam a ser chamados
para discutir sobre assuntos inerentes a seus
A Gestão Democrática foi proposta,
postos de trabalho, rompendo com a forma de
pela primeira vez, como princípio para gerenadministração do fordismo, sendo assim, a adciar a educação brasileira na Constituição Feministração passa a ser denominada gestão,
deral de 1988 no Art. 206. Mas, sua trajetória
sendo esta denominação devido à nova forma
começa bem antes da promulgação da CF.
de organização dos trabalhadores no novo momento de produção capitalista (LÜCK, 2006).
As primeiras discussões acerca de
uma forma de gestão que proporcionasse uma
Este novo modelo de gestão implantaeducação mais democrática e igualitária ocordo nas empresas fez com que surgisse o conreram durante a redemocratização do Brasil,
ceito de “fazer mais com menos”, sendo que
nos movimentos sociais que lutam para por um
este influenciou a administração pública de oufim no governo militar e, portanto, na ditadura
tras instituições, não ficando a escola fora desmilitar (LÜCK, 2006).
ta nova forma de administração (LÜCK, 2006).
Era um desejo antigo dos educadores
alcançarem uma educação democrática, de
qualidade, capaz de formar o indivíduo autônomo. Uma educação igual para todos, com
o direito de acesso e permanência na escola garantidos.Em prol desse desejo, lutaram e
contribuíram para a adoção da Gestão Democrática para educação (LÜCK, 2006).

A gestão educacional, no contexto dinâmico em que o mundo se encontra, tem a
necessidade de desenvolver novos conhecimentos, habilidades e atitudes, de forma a
ultrapassar esta concepção de gestão como
mera administração escolar (LÜCK, 2006).
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É necessário um esforço especial por
parte da gestão escolar, no sentido de promover a articulação entre seu talento e energia humana, recursos e processos, visando à
transformação dos seus alunos em cidadãos
participantes da sociedade. O termo gestão
escolar possibilita ultrapassar o enfoque limitado de administração, levando em conta que os
problemas educacionais são complexos e necessitam de visão global e abrangente, assim
como ações articuladas, dinâmicas e participativas (LÜCK, 2006).

financeiros às unidades escolares como sendo
medidas que visam contribuir para a construção de uma escola autônoma (LÜCK, 2006).
A gestão escolar deve ser democrática, com destaque para o relacionamento entre seus profissionais,
que buscam valores como igualdade, liberdade, transparência, honestidade, comprometimento e participação, favorecendo um ambiente saudável, motivador e
construtivo. Sabe-se que o trabalho do diretor escolar
é necessário, mas que este profissional não tem em
suas mãos o controle da produção e das decisões
a respeito das políticas do sistema de educação do
qual faz parte, como por exemplo, das diretrizes, das
metas, dos projetos e dos programas (LÜCK, 2006).

Esta mudança, que não é apenas uma
questão terminológica, representa novas ideias
e estabelece, na instituição escolar, uma orienA participação é um dos princípios bátação transformadora, a partir da rede de inter-relações que ocorrem, dialeticamente, no seu sicos da gestão educacional democrática, devendo ser estendida a todos os segmentos da
contexto interno e externo.
comunidade escolar: professores, alunos, funLück (2006) defende que, paralelamen- cionários, pais e comunidade.
te à adoção do termo gestão na legislação e
Para Lück (2001): “o próprio conceito
nas organizações escolares, ocorre principalmente a adoção de princípios e valores mais de gestão já carrega em si a ideia de participademocráticos no ambiente escolar. Conse- ção, onde pessoas trabalham de forma assoquentemente, há maior abertura à participação ciada analisando situações, trocando experiênda comunidade escolar no cotidiano da escola, cias e tomando decisões de forma conjunta”.
assim como possibilita uma visão mais abran- Esta mesma autora evidencia que o desempegente dos problemas e necessidades educa- nho de uma equipe depende da capacidade
cionais e da própria organização escolar. Com de seus membros de trabalharem em conjunto
esta análise, pode-se afirmar que Gestão edu- e solidariamente, mobilizando reciprocamente
cacional significa a gestão de sistemas de en- a intercomplementaridade de seus conhecisino e a gestão escolar, onde a ideia de ges- mentos, habilidades e atitudes, com vistas à
tão passa por todos os segmentos do sistema, realização de responsabilidades comuns. “Por
tanto em nível de gestão do sistema de ensino, outro lado, a mobilização e o desenvolvimento
quanto em nível de gestão de escolas (LÜCK, dessa capacidade depende da capacidade de
liderança de seus gestores” (LÜCK, 2008, p.
2006).
97).
Na gestão, os processos pressupõem
Neste sentido, a participação consisuma ampla e contínua ação que se estende a
dimensões técnicas e políticas que só produ- te na atuação consciente dos sujeitos no cotidiano escolar, que assumem serem membros
zem um efeito real quando unidas entre si.
de uma instituição social e que têm poder de
Na gestão educacional democrática, exercer influência nas tomadas de decisões da
pode-se destacar a criação de conselhos do- escola,
tados de autoridade deliberativa e decisória, a
participação da comunidade escolar na escolha dos diretores e o repasse direto de recursos
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A gestão escolar consiste no processo
de mobilização e orientação do talento e esforço coletivos presentes na escola, associados
com a organização de recursos e processos,
instigando, mobilizando competências, superando o enfoque administrativo a partir do reconhecimento da dinâmica humana, promovendo
a formação dos professores, dos alunos, inovando, criando espaços de aprendizagens significativas, desempenhando de forma efetiva
seu papel social (LÜCK, 2012).

Portanto, a escola e a família compartilham a responsabilidade pela educação das
crianças e jovens, mas cabe à equipe gestora
se esforçar para trazer os pais para o ambiente
escolar, promovendo meios para isso. Conforme exposto por Valerien (2005), estes chamamentos aos pais podem ser feitos por meios
escritos, orais, reuniões, de convívio (festas,
quermesses, exposição de trabalhos), visitas
às famílias, mensagens aos pais, entre outros
(VALERIEN, 2005, p. 137).

Conforme a mesma autora, os conceitos de liderança e gestão se complementam,
pois não se pode exercer gestão sem liderança. Desta forma, Lück (2012), coloca algumas
características dos gestores escolares que
agem como líderes, como: liderança compartilhada entre os membros da organização e determinada coletivamente, tomada de decisões
distribuída, mediante processos de reflexão e
disseminação de informações, sucesso atribuído ao trabalho em conjunto, papéis e funções
assumidos de forma compartilhada, segundo o
sentido de responsabilidade comum. Por isso,
os gestores da escola devem agir de certa forma, como líderes no processo de gestão, de
modo a mobilizar e orientar os profissionais
dentro da escola.

As constantes mudanças políticas,
econômicas e sociais ocorridas no mundo
requerem que a escola atenda às exigências
impostas pelo novo modelo de sociedade: a
sociedade do conhecimento. Portanto, na atualidade, as instituições escolares estão passando
por vários desafios e mudanças, tornando-se
relevantes para elas, aspectos como inovação,
desempenho, competitividade e produtividade
(VALERIEN, 2005).

Lück (2000) afirma que a educação,
portanto, dada sua complexidade e crescente
ampliação, já não é vista como responsabilidade exclusiva da escola. A própria sociedade,
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.

Nesse contexto, a gestão democrática
é um delicado processo de aprendizado, onde
educadores e gestores escolares se encontram perplexos diante das inúmeras demandas
da “sociedade do conhecimento” e inseguros
em face do processo de mudança que se impõe. Entende-se que o trabalho educacional
demanda um esforço compartilhado, realizado
a partir da participação coletiva e integrada de
todos os segmentos da comunidade escolar.
Segundo Luck (2006), a gestão democrática
requer dos profissionais da educação, docentes e não-docentes, uma nova postura diante
do processo ensino-aprendizagem e da educação em geral.
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A escola, 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. Segundo Sacristán e Gomes (1994), a escola da
sociedade pós-industrial precisa, urgentemente, desenvolver mecanismos que minimizem as
diferenças de origem, mediante a atenção e o
respeito à diversidade (VALERIEN, 2005,

Acredita-se no compromisso e participação da sociedade no sentido de encaixá-los por meio do acesso e envolvimento das
pessoas nas organizações sociais em que atuam com as quais se relacionam, e das quais
dependem, se beneficia para a realização de
atividades que consintam e condicionem o conhecimento (LUCK, 2010).
Estas, portanto, são previstas com um
triplo objetivo: desenvolver a prática de assumir responsabilidade em conjunto; valorizar as
capacidades e aptidões dos participantes e
criar uma visão de conjunto associada a uma
ação de cooperação. Segundo Lück, “daí a sua
importância não apenas para gestão educacional democrática, tal como proposta em lei, mas
como condição para vivenciar a aprendizagem
democrática de todos os seus participantes e,
em especial, de seus alunos” (LÜCK, 2006).

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.
Segundo 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
É importante ressaltar que a democrae aprender a ser.
tização efetiva da educação é promovida não
apenas pela gestão da educação, conforme deEsse procedimento permeia o modo finido pela Constituição e pela Lei de Diretrizes
de ser e de fazer, suas relações interpessoais e Bases da Educação Nacional (9.394/96). O
e sociais, seus valores, entre outros aspectos, essencial é despertar o processo educacional
sejam de tal natureza que correspondam à im- e o ambiente escolar pelas mais altas qualidaportância e expressões da cidadania e suas des de ensino, a fim de que todos busquem
aparências possam ser observadas, analisa- na educação métodos para desenvolver os
das e envolvidas em sua vivência, permitindo-o conhecimentos, as habilidades e as atitudes
a aprender com essas experiências. Dessa ma- necessárias para participar de modo efetivo e
neira, o clima e a cultura da escola precisam consciente do processo de democratização da
ser conhecidos, compreendidos e organizados educação.
de maneira que corresponda à experiência da
cidadania (LUCK, 2010).
Desse modo, compreende-se que a
participação seja entendida como um procesDe acordo com o texto de Lombardi so dinâmico e interativo que vai muito além da
(2005, p.183), os problemas educacionais e tomada de decisão, uma vez que caracterizado
suas supostas causas têm uma relação direta pela cooperação consciente ampliada na concom a escolha do gestor. Constata-se que a vivência do cotidiano da gestão educacional,
ação do gestor, frente às propostas educacio- na investigação, por seus agentes, da superanais, é de fundamental importância para a ins- ção de suas dificuldades e limitações do entituição escolar e que a história das instituições frentamento de sua finalidade social e do deescolares é a história da própria educação bra- senvolvimento de identidade social.
sileira, tendo os gestores atuação estratégica
nessa construção histórica.

167

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia é o estudo dos métodos, são as etapas a serem seguidas em um
processo para obterem-se determinados resultados. Para HADDAD, 2004, p.4, “um método
se caracteriza por um procedimento sistematizado, passível de ser repetido, para se conseguir alguma coisa material ou conceitual”.
Para a elaboração deste trabalho, onde
o objeto de estudo era aprofundar conhecimentos sobre a gestão escolar, optou-se por uma
pesquisa exploratória que segundo Severino
(2007, p.123) “busca levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim
um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”.

Como seu objetivo é o de buscar soluções a partir de um problema que já existe,
esta pesquisa é denominada também exploratória, pois permite como o próprio nome diz
explorar, e chegar mais perto do fenômeno a
ser explorado. Entre outros motivos, optamos
pela pesquisa bibliográfica, pois uma de suas
vantagens é: “permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais
ampla do que aquela que poderia pesquisar
diretamente” (GIL, 2002, p.45). Também para
Lakatos (1992):
A pesquisa bibliográfica permite compreender que,
se de um lado a resolução de um problema pode ser
obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto a de campo (documentação direta)
exigem, como premissa, o levantamento do estudo
da questão que se propõe a analisar e solucionar. A
pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa
científica (LAKATOS, 1992, p.44).

A pesquisa bibliográfica possibilita
através dos levantamentos conhecerem a opinião de inúmeros autores, aliás, esta facilidade
oferecida por esta metodologia possibilita ao
Desta forma então se conclui que para
pesquisador cobrir muito mais fenômenos do
ambos os autores a pesquisa bibliográfica ofeque se pesquisar diretamente (GIL, 2002).
rece dados confiáveis tanto ou mais que as
Um exemplo desta facilidade é poder pesquisas de campo, onde se entram em conobter uma grande diversidade de materiais, no tato direto com os pesquisados, com a vancaso os livros e periódicos em um mesmo es- tagem de obterem-se estes dados sem muito
paço, as bibliotecas físicas, e também mate- esforço.
riais on-line, pode-se contar com uma série de
base de dados que oferecem materiais confiáveis e de boa qualidade, além das bibliotecas
digitais (GIL, 2002).
Para a elaboração desta pesquisa utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica que segundo Vergara (2004, p.48), [...]
é o estudo sistematizado desenvolvido com
base em material publicado em livros, revistas,
jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral (GIL, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem a participação consciente dos atores escolares não há democratização do ensino.
Sem as habilidades de liderança dificilmente o gestor escolar terá êxito em legitimar a gestão
escolar participativa.
Considerando a liderança como a essência da gestão escolar participativa e democrática, desenvolvemos os fundamentos teóricos cujos autores referenciados discorrem sobre o
trabalho do gestor escolar, a participação coletiva e democrática, e a liderança.
O passo seguinte é analisar as experiências adquiridas no decorrer do curso, durante
os estágios confrontando-as com a abordagem teórica. Com base nas observações executadas
nas escolas percebe-se que quanto a participação pais, professores e servidores são a maioria
a participar nas tomadas de decisões. Mas, a necessidade de participação ainda precisa ser
melhor trabalhada, divulgando esta necessidade de todas as categorias.
A gestão escolar precisa inovar e ter mais clareza nos meios de divulgação e conscientização da importância da atuação de todos, principalmente da comunidade discente. Devem-se
usar todos os meios disponíveis, como: verbal em sala de aula, ofício circular, reunião, mural da
escola, entre outros.
Durante as experiências vivenciadas foi notável que os meios de divulgação mais utilizados são: reunião e a verbal em sala de aula. Esses meios funcionam para quem já tem participação ativa. Mas é necessário buscar aqueles que ainda não se despertaram para essa realidade.
Dentre as ações desenvolvidas pelas escolas é de grande observância a prática de reuniões, isto demonstra um avanço na legitimação democrática e participativa. Esta conquista não
pode ser perdida. A liderança precisa tornar essas reuniões mais dinâmicas e atrativas, envolver
todas as categorias, incentivar e criar o gosto pela participação coletiva, em especial da comunidade discente.
O espaço da reunião deve ser privilegiado, mas não basta simplesmente ter quantidade
é preciso ter qualidade, que se consegue com criatividade da gestão dinâmica nas discussões
em grupo e aproveitamento das ideias individuais aceitando, analisando e discutindo-as coletivamente.

169

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

REFERÊNCIAS

ADRIÃO, T., CAMARGO, R. B. A gestão democrática na Constituição Federal de 1988. In: OLIVEIRA, R. P.,
ADRIÃO, T. (ORGs) Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da Constituição Federal.
São Paulo: Xamã, 2001.
ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
AREDES, A. P. J. As políticas públicas que originaram as instâncias pró-democráticas de participação no
Estado de São Paulo. Org & Demo. Marília, n.3, 2002, p. 77 – 88.
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Práticas cotidianas na Educação Infantil – Bases para a Reflexão sobre as
Orientações Curriculares. Brasília: MEC/SEB, 1999b.
BARROSO, J. Autonomia e gestão das escolas. Lisboa: Ministério da Educação, 1996.
BORGHETTI, Rita de Cássia Teixeira. A municipalização das Escolas de Ensino Fundamental de Marília
(EMEFs). Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual
Paulista, Marília. 2000, 176 f.
BRABO, T. S. A. M. Democratização da escola sob uma perspectiva de gênero: um novo desafio. ORG &
DEMO. Marília, n. 5, 2004, p.55-78.
BRASIL. A Lei n. 9394, de 20/12/96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, Diário Oficial
da União, n. 248, 1996.
______. Constituição. República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
______. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF,
1998.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica Parâmetros nacionais de qualidade para a
educação infantil/Ministério. Brasília. MEC, 2006. Educação Básica – Brasília. DF. 2006.

170

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei no. 9394/96. Brasília. MEC, 1996.
______. PR. Lei n. 10.172, de 09/01/2001. Aprova o Plano Nacional de Educação. Brasília: DOU de
10/01/2001.
BRZEZINSKI Iria. Relatório de pesquisa: estado do conhecimento sobre formação de profissionais da educação (2003-2006). Goiânia: PUC GOIÁS/PPGE, 2009.
CRAIDY, Carmen; KAERCHER, Gládis E. (Orgs.). Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed,
2001.
DE LA TAILLE, Yves J.J.M.R. A indisciplina e o sentimento de vergonha. São Paulo: Summus, 1996.
FREIRE. P. Educação e atualidade brasileira. São Paulo: Instituto Freire e Cortez, 2001.
FURTADO, Érica Luisa Matos. Políticas educacionais e gestão democrática na escola. 2005. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2005.
GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. São Paulo: Cortez, 2004.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
HADDAD, N. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar, analisar e apresentar trabalho
científico. São Paulo: Roca, 2004.
HENGEMÜHLE, Adelar. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. Rio de Janeiro: Vozes, 2004.
KAMII, C, Devries R. Piaget para a educação pré-escolar. PA: Artes Médicas. 1991.
KRAMER, Sonia. Com a Pré-escola nas mãos: uma alternativa curricular para a educação infantil. São Paulo:
Ática, 2006.
LDB – A nova Lei da Educação. Conteúdo do livro de Arnaldo Niskier. Governo do Estado. 1996.
LAKATOS, Maria Eva. MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 4. Ed. São Paulo.
Revista e Ampliada. Atlas, 1992.
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão escolar: teoria e prática. 4. ed. Goiânia: Editora alternativa, 2001.
LÜCK, Heloísa. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus gestores. Brasília:
Em Aberto, vol 17, nº 72, 2000.
_______; FREITAS, Katia Siqueira de; GIRLING, Robert; KEITH, Sherry. Escola participativa: o trabalho do
gestor escolar. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.
OLIVEIRA, D. A. (Org.) Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. Petrópolis: Vozes, 2008.
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997.

171

Revista Revista
Educar FCE
- 37 ªFCE
Edição
Educar
- 37- Dezembro/2020
ª Edição - Dezembro/2020

CEZAR AUGUSTO PEREIRA
DA SILVA

Professor graduado em Pedagogia e Especialista
em Inspeção Escolar pelo Centro Universitário de Maceió
(CESMAC/1987).

172

ª Edição
- Dezembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 37 -ª 37
Edição
- Dezembro/2020

EDUCAÇÃO INFANTIL E A APRENDIZAGEM
COGNITIVA

RESUMO: Este artigo enfatiza a importância da aprendizagem na educação infantil, visto que é
nesta modalidade de ensino que a criança inicia sua vida escolar, baseada nos pilares educacionais que enriquecem o trabalho pedagógico infantil. Entendemos a educação infantil como
um tempo de formação e que esse tempo vivido pelas crianças proporciona o seu desenvolvimento. As crianças, portanto, não estão se preparando para crescer, elas estão crescendo em
todos os seus aspectos. A educação infantil não é período preparatório para a escolaridade
futura. Nessa perspectiva o trabalho com a faixa etária de 0 a 6 anos envolve ações de cuidados e de educação de forma indissociável. Assim, o sistema de ensino deve organizar seus
processos pedagógicos articulando esses dois processos. O objetivo dessa pesquisa foi constatar que o trabalho pedagógico na educação infantil deve ser pautado no brincar, educar e
cuidar, articulando meios pelos quais despertam a curiosidade da criança em aprender, neste
sentido, as metodologias pedagógicas tornam-se fundamentais para aquisição de aprendizagem em geral.

Palavras-chave: Aprendizagem; Percepção; Organização.
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INTRODUÇÃO

O

conceito de criança que adotamos hoje, principalmente para fundamentar a educação infantil, é uma concepção recente e diferenciada de teorias de séculos
passados. A criança não é mais considerada uma “miniatura de adulto” ou um
ser incompleto, projeto de gente em construção apenas para ser. As mudanças históricas e
científicas mudaram a sociedade e a educação, e passamos a conceber a criança como um ser
historicamente integrado com capacidade para atuar e modificar o meio, produzir e consumir
cultura e conhecimento.
É importante programar uma educação centrada nas necessidades e potencialidades da
criança, vivenciando com ela as experimentações da infância, observando-a. Toda criança tem
um grande potencial e está à espera de um adulto esclarecido e saber dosar os conteúdos, partindo sempre das necessidades e capacidades das crianças, ensinando sem coagir. Um adulto
consciente sobre a precocidade que é uma criança saberá dar amor, carinho; saberá ensinar
pelo exemplo, influenciando beneficamente na formação da personalidade da mesma.
De encontro com a criança nasce uma inter-relação dinâmica e criadora. Esse dinamismo transforma-se em ação conjunta, em pesquisa e descoberta mútua, e essa vivência orientada
torna-se ato de educar ou educação.
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APRENDIZAGEM COGNITIVA DA
CRIANÇA

Sabendo que é na educação infantil
que se inicia todo processo de aprendizagem
cognitiva, atribuir espaços físicos adequados
para execução de atividades lúdicas que tanto
auxiliam na absorção dos conhecimentos, é de
suma importância intermediar toda aprendizagem e abrir caminhos na edificação cognitiva
de cada criança.

Toda criança traz consigo conhecimentos adquiridos no âmbito familiar e social, a
qual se encontra inserida. A construção inicial
de sua escrita se dá no âmbito familiar também, desde que a criança seja motivada a rabiscar e conhecer letras. É desta forma que a
Acatar as possíveis dificuldades que
criança traz consigo experiências vivenciadas
venham a ser apresentadas por algumas crianno seu cotidiano.
ças é dever de qualquer educador, no intuito de
Sendo assim, o educador passa a ser buscar meios que amenizem tais dificuldades e
mediador de cada etapa de construção do co- visam meios em que a criança absorver o mánhecimento. As pesquisas de Emília Ferreiro e ximo possível de aprendizagem em qualquer
Ana Teberosky (1986) sobre a psicogênese da circunstância, desde que sejam norteadas pelíngua escrita demonstram como a aprendiza- dagogicamente de modo que a faça aprender.
gem da criança começa muito antes e sem a
mediação do ensino formal. Ao participar dos
A escola é o lugar onde acontece a
conteúdos sociais de leitura e escrita, ela es- transmissão de conhecimento e as escolas de
pontaneamente explora e reflete sobre ela es- educação infantil não devem fugir desse papel.
pontaneamente explora e reflete sobre esses O professor de educação infantil deve conheprocessos e inicia a construção de hipóteses cer as fases de desenvolvimento da faixa etásobre o que é a escrita, para que serve e como ria com a qual trabalha e estimular ao máximo
se dá o processo de sua aquisição.
seus alunos para que construam seus conhecimentos.
No ponto de vista psicogenético, cada
criança tem um caminho próprio, segundo seu
Jean Piaget nos fala que desde o nasritmo de desenvolvimento e capacidade de de- cimento até o 18º mês de vida, a criança bussempenho, suas maiores ou menores experiênca adquirir controle motor e aprender sobre
cias com o texto e o grau de interação com ele.
os objetos físicos que a rodeiam. Esse estágio
Em relação ao processo de construção conceise chama sensório-motor, pois o bebê adquitual, isto é a capacidade da criança estabelere o conhecimento por meio de suas próprias
cer uma relação lógica entre os significados,
ações que são controladas por informações
letras, e o significado da mensagem escrita, há
sensoriais imediatas.
um caminho determinado, no sentido de que
cada criança em particular tende a passar por
Quando lemos histórias para crianças
estágios de desenvolvimento caracterizados
de 1 ano, já estamos alfabetizando. No estágio
por hipóteses.
pré-operatório, que dura do 18º mês de vida,
Formas de pensar, ideias, conflitos a criança busca adquirir a habilidade verbal.
cognitivos, dúvidas, contradições de desempe- Nesse estágio, ela consegue nomear objetos
nhos, de forma bem semelhantes. As dificul- e raciocinar intuitivamente. A criança deve ser
dades na aprendizagem têm como referencial estimulada ao máximo com atividades lúdicas
a escolarização formal (a partir do 1º ano do que proporcionem a construção de diversas
ensino fundamental), quando algumas crian- áreas de conhecimento.
ças passam a apresentar dificuldades para dar
conta das exigências dessa etapa: ler, escrever, realizar cálculos matemáticos simples.
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Quanto mais estimulada for à criança,
mais lentamente serão criadas essas conexões
neurológicas. Um adulto cria conexões mais
lentamente que as crianças. Filhos de pais
analfabetos têm mais dificuldade de se alfabetizar do que crianças que vivem em ambientes
que estimulam a leitura e a escrita. As fases de
desenvolvimento determinam como a aprendizagem deve ser trabalhada. Em especial na
educação infantil, as brincadeiras devem prevalecer. É através desses jogos educativos que
a aprendizagem deve ocorrer.
A criança não pode ser sobrecarregada com atividades, gerando ao invés de aprendizagem, um grande stress, rompendo dessa
forma, o ato com a aprendizagem. Os fundamentos construtivistas, baseados em estudos
e pesquisas de Jean Piaget, Constance Kamii,
Emília Ferreiro, Ana Teberosky e outros seguidores, reportam-nos também a teoria sociointeracionista, ou histórico-cultural, que aponta
para o papel fundamental da história e da cultura nos processos de desenvolvimento e da
aprendizagem do aluno. Através das relações
interpessoais estabelecidas nos grupos sociais
família, comunidade, sociedade, parceiros de
situações específicas como os de escola, igreja, etc.

Que ainda não conhecido constitui-se
em uma zona de desenvolvimento proximal. Há
entre o que o aluno já sabe, ou que pode vir,
a saber, uma possibilidade. Próxima de aprendizagem, essa zona proximal não é igual para
todos, há uma possibilidade maior ou menor
de desenvolvimento, segundo as características individuais do aluno.
Mas todos têm a possibilidade de progredir em sua aprendizagem com a ajuda de
quem sabe mais, tem mais experiências, no
caso da escola, com a ajuda da professora. É,
portanto, nesta zona de desenvolvimento proximal que o professor precisa atuar avaliando
o que o aluno já sabe para planejar o que ele
precisa atuar avaliando o que o aluno já sabe
para planejar o que ele precisa e pode saber
com sua ajuda ou interferência. Ao apresentar
desafios, problematizar conteúdos, ao incentivar a problematizar conteúdos, ao incentivar a
investigação e a experimentação para resolver
questões, ao criar espaços de observação, de
reflexão e descobertas, o aluno passará sucessivamente de um estado de conhecimento a
outro mais avançado.

NORMALIDADE VERSUS
DIFICULDADE

É que se forma a mente social do sujeito, seus valores, suas crenças, seus comportamentos e atitudes frente ao mundo. O contexto
sócio-cultural determina em grande parte a maneira de ser, de viver e de sentir das pessoas e estas por sua vez também transformam a
realidade através de sua atuação nos grupos
sociais com os quais interage.

As dificuldades contidas na aprendizagem de algumas crianças, se dão de acordo
à vários aspectos que a levam à apresentá-las, como: distúrbio de aprendizagem, déficit
de atenção e demais circunstâncias que afetam e atrapalham seu cérebro no momento
da aprendizagem em geral, cabendo ao educador, investigar ou solicitar auxílio de outros
Para Vygotsky, o sujeito não só apren- profissionais, como: o psicólogo e o psicopede e se desenvolve através da interação so- dagogo, no intuito de amenizar obstáculos que
cial, mas tem sempre potencial para continuar bloqueiam a aprendizagem.
aprendendo e se desenvolvendo. Ao conheciNesta perspectiva, o professor deve
mento já adquirido, já dominado, ele chama
nível de desenvolvimento real: a capacidade reconhecer tanto as condições favoráveis ao
de adquirir novos conhecimentos, de progredir, ensino aprendizagem, como também as difiVygotsky chama de nível de desenvolvimento culdades apresentadas por algumas crianças
potencial. O espaço ou a distância entre nível em desenvolver seu próprio ritmo em aprender.
Desta forma, torna-se necessário incluir tais
real, o já conhecido, e o nível potencial.
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crianças num reforço pedagógico, visando estratégias que auxiliem as mesmas em aprender
os conhecimentos atribuídos de maneira lúdica
e satisfatória tanto para criança quanto para o
educador.

Se conhecermos os conflitos próprios
de cada período de desenvolvimento infantil,
estaremos aptos a assumir posturas não-patologizantes. As atitudes relacionadas com a
impaciência aparecem em certas idades como
modo de expressar a insatisfação da criança
por não obter de forma imediata seu desejo
satisfeito (arrancar o brinquedo da mão do amigo, chorar incontrolavelmente, puxar o cabelo,
empurrar). Espera-se que, por volta dos 4 anos,
a criança seja capaz de resolver seus conflitos através de linguagem, como moduladora
de comportamento, e do respeito às regras e
combinações elaboradas pelo grupo, deixando
de lado reações mais agressivas.

Caso contrário, corremos o risco de
considerar etapas normais do desenvolvimento
como sendo problemas ou falhas. Os sintomas
do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) podem estar presentes desde
muito cedo na vida da criança, agitação constante, choros freqüentes desde bebê, dificuldade para esperar a sua vez e permanecer sentada para ouvir uma história (Rohde e Benczik,
1999). No entanto, todo o cuidado é pouco: as
crianças dessa faixa etária são geralmente basÉ preciso ficar atento para as dificuldatante ativas e apresentam tais comportamentos des apresentadas durante atividades lúdicas,
com alguma freqüência.
por exemplo, visto que durante a execução de
uma atividade lúdica, a criança expõe todas
Para que se possa fazer a diferencia- suas ideias e expressões de alegria, ira e satisção entre hiperatividade como sintoma e ativi- fação ou não em aprender. Saber lidar com atidade intensa como parte do desenvolvimento tudes expressas durante uma atividade lúdica é
normal, é essencial um conhecimento sobre o dever do professor, desenvolver metodologias
desenvolvimento normal da criança. É preciso inovadoras que fortaleçam e orientem a crianconhecer as individualidades de cada criança. ça no sentido do que é certo e do que é errado
De que forma se expressa? Do que brinca? diante da integração social da mesma, como
Quais as suas particularidades? Em que áreas também diante do processo educacional.
se destacam?
O mais importante é garantir a boa saúNeste sentido, a educação infantil, o de infantil e proporcionar um ambiente rico e
processo educacional tem que ser baseado estimulante do ponto de vista intelectual e emonos pilares do cuidar, brincar e educar. É brin- cional. Além disso, é fundamental respeitar as
cando que a criança demonstra tanto sua faci- características peculiares de cada criança. Clalidade em aprender, como também demonstra ro, se houver questões consistentes quanto às
suas dificuldades, até mesmo de interagir com habilidades consideradas “padrão” para cada
outras, é nas brincadeiras que elas desenvol- idade, convém esclarecer suas dúvidas com o
vem capacidade de raciocínio, pois articulam pediatra ou a orientadora da escola.
regras que necessitam ser acatadas. Além de
desenvolver todos seus aspectos cognitivos. A
Esses profissionais, tendo conhecimencriança que brinca, aprende a interagir em so- to e contato maior com a faixa etária, poderão
ciedade, cabendo ao adulto educador estimu- fazer o encaminhamento para um especialista
lar esse processo ensino aprendizagem.
na área que desperta preocupações. Entretanto, a presença de afeto e equilíbrio, ao lado
dos estímulos para desenvolver a inteligência e
a aprendizagem, deve ser ressaltada. Mais do
que tudo, palavras de encorajamento e incentivo são poderosas ferramentas. Especialistas
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afirmam, inclusive, que é mais importante a forma de oferecer o estímulo do que a sua adequação ou sofisticação. Dessa maneira, fica
claro que é o desenvolvimento emocional que
impulsiona o intelectual. O inverso não ocorre. Assim, crianças confiantes e seguras terão
aprendizagem mais eficiente e tranquila.

RITMO DE APRENDIZAGEM

Na modalidade ensino infantil a aprendizagem é baseada nos três pilares que sustentam como foco neste processo de ensino,
que são definidos, como: o cuidar, o brincar e
o educar. Sabendo que cada um destes conceitos torna-se fundamental para aquisição de
diversos conhecimentos. A junção dos mesmos, desde que seja utilizada de forma correta, certamente alcançará metas no tocante à
aprendizagem.

Em qualquer modalidade de ensino
a criança pode apresentar dificuldades em
aprender. Cada criança é singular no sentido
de aprender e para tanto, demonstram ritmos
diferenciados em relação à cognição em todos
seus aspectos físicos, mentais e sociais. Diversos são os fatos que ocasionam possíveis
dificuldades e diminuem o ritmo de algumas
crianças em relação ao aprender.

O significado da palavra aprendizagem
enfoca todo processo de ensino não somente
no âmbito escolar, como também no âmbito
pelo qual a criança encontra-se inserida. Notificando que esta necessita ser bem planejada diante dos conteúdos que almeja transmitir.
Destacando que se deve fazer uso de alguns
pilares da educação infantil, como o brincar,
por exemplo.

Reconhecer que fatos levam à dificuldades, é papel de qualquer adulto ou educador que interage no cotidiano da criança. A
influência familiar também pode ser consequência positiva ou negativa no processo ensino aprendizagem em geral. Nesta perspectiva,
cada criança demonstra ritmo diferenciado da
outra no que diz respeito à aprendizagem em
geral, seja está na aquisição da leitura, da escrita e demais habilidades cognitivas, sendo
necessária a suma participação do professor
mediador, visando articulares métodos pedagógicos que facilitem a assimilação de conteúdos para a criança.

Toda criança gosta de brincar. Baseado nesta concepção, o professor ou adulto que
contribui para a formação devida de cada criança, deve articular metodologias de ensino que
favoreçam a aprendizagem na criança. Diante
de uma brincadeira, percebe-se o quanto cada
criança apresenta suas próprias limitações e
ritmo em aprender. Cabendo ao professor acatar tais limitações, visando amenizar as dificuldades contidas em cada criança no momento
do ensino-aprendizagem.

Diante do contexto educacional, todos
envolvidos no processo ensino-aprendizagem
devem fazer uso de metodologias inovadoras
que despertem na criança o prazer em aprender, em todos seus sentidos, físico, social e
mental. Daí surge a importância de acatar as
limitações de cada criança em desenvolver
suas próprias aptidões cognitivas.

A criança que brinca assimila, assimila conteúdos específicos, como: regras e respeito, além de interagir socialmente com as
demais. A interação entre as crianças é fator
primordial para aquisição e reciprocidade de
conhecimentos entre elas, visto que cada uma
demonstra o que já aprendeu em outro ambiente educacional e assim, trocam experiências vivenciadas. Nesta perspectiva, o ritmo de
aprendizagem apresentado por algumas crianças inseridas no contexto educacional dar-se-á
conforme suas próprias limitações em aprender. O processo ensino-aprendizagem requer
muita cautela em relação aos sentidos cognitivos de cada criança, sabendo sempre valorizar
o que esta já traz do meio familiar a qual se
encontra inserida.
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O professor que respeita o ritmo de
aprendizagem em cada aluno, desenvolve métodos coerentes que favoreçam a absorção de
conteúdos na criança. Necessitando que esta
tenha acesso às atividades diferenciadas que
acompanhe o raciocínio cognitivo das mesmas. Conhecer o aluno como um todo também
faz parte da condição de ser professor.
Neste sentido, o professor passa a ser
um investigador dos fatos que diminuem o ritmo de aprendizagem em algumas crianças,
tentando assim, através de tais investigações,
entender melhor o porquê do ritmo lento apresentado em cada criança, visando estabelecer
inovações metodológicas que enriqueçam a
aquisição dos conteúdos ministrados pelo professor.

FATORES QUE INFLUENCIAM A
APRENDIZAGEM HUMANA
Todo processo educacional é baseado
na articulação de conteúdos e metodologias
adequados para absorção de conhecimentos
em todos seus aspectos físico, social e mental. Todo conhecimento é influenciado pelo ambiente em que a criança encontra-se inserida.
O âmbito escolar também influencia
na aprendizagem, cabendo ao professor propiciar um ambiente adequado e estimulador que
desperte o interesse da criança em aprender.
A sala de aula deve estar sempre decorada e
organizada com gravuras ilustrativas e ao mesmo tempo educativas que favoreçam a aprendizagem.
A família também é um fator influenciável no processo ensino-aprendizagem, ressaltando que a maior parte da vida da criança,
é junto com a família, tornando a mesma mediadora de conhecimentos que necessitam ser
articulados mediante muita cautela e satisfação
em transmitir pontos positivos no tocante ensino-aprendizagem.

Para tanto, a relação família e a escola
devem ser pautadas na importância do desenvolvimento cognitivo e social de cada indivíduo, visando assegurar o ensino em todo seu
contexto educacional. A participação da família
no âmbito escolar é favorável à aquisição de
conteúdos e metas a serem alcançadas em relação à aprendizagem.

O convívio social é outro fator influenciável na construção do conhecimento e desenvolvimento intelectual da criança. No momento
de integração social entre crianças e adultos,
necessita haver cautela e respeito na transmissão de valores morais e éticos que sustentam
os pilares de uma sociedade que deve valorizar seus indivíduos de forma que os mesmos
tornem-se cidadãos capazes de exercer seus
direitos e deveres, não somente para si mesmo, como para todos envolvidos no conjunto
social.
Neste sentido, a criança é submetida a
diversos fatores que influenciam na sua aprendizagem, sendo estes fatores positivos ou não,
para a formação e construção do saber. Cabendo ao mediador articular métodos que visem e valorizem pontos positivos que enriqueçam todo processo educacional. No âmbito
escolar e familiar a criança passa a absorver
conhecimentos que irão carregar pelo resto
de sua vida, como a formação de seu caráter,
e para tanto, necessita de transmissão de valores adequados para formação e ao mesmo
tempo ampliação de sua mente em relação à
tudo que lhe é transmitido. Ressaltando a importância da devida conduta pedagógica no
ensino aprendizagem.
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A criança que convive com uma família
que compartilha o bem e valoriza os conceitos morais, certamente ingressará na escola
com uma conduta rica e plena de fatores influenciados pelo ambiente a qual encontra-se
inserida, favorecendo assim, a aquisição de
conhecimentos. A educação familiar é o alicerce para construção do caráter e absorção de
conteúdos ministrados em sala de aula, ou até
mesmo no exterior da mesma.

Através de meios que facilitem todo um
processo educacional na educação infantil ou
qualquer outra modalidade de ensino, a criança
inicia sua carreira escolar e deve ser “lapidada”
com muito zelo, no intuito que este alcance sua
aprendizagem diante de atividades favoráveis e
enriquecedoras para devida e melhor absorção
de conhecimentos em gerais.A Educação adequada é feita com amor, paciência e coerência,
pois desenvolve nos filhos a autoconfiança e
espontaneidade, que favorecem a disposição
Neste sentido, tornam-se nítidos os fa- para aprender.
tores que influenciam a aprendizagem como
Para Weiss (2000), a prática psicopea família, a escola e a sociedade. A família,
inicialmente carrega consigo a obrigação de dagógica deve considerar o sujeito como um
educar a criança, a escola passa a ser partici- ser global, composto pelos aspectos orgânicos
pativa neste processo e a sociedade, por sua que dizem respeito à construção biológica do
sujeito, portanto, a dificuldade de aprender de
vez, apresenta a necessidade de formar cidacausa orgânica estaria relacionada ao corpo. O
dãos que favoreçam o convívio em conjunto e
aspecto cognitivo está relacionado ao funcioque para tanto, almeja que a família e a escola
namento das estruturas cognitivas, o problema
preparem de maneira adequada à criança para
de aprendizagem residiria nas estruturas do
sua vida em sociedade.
pensamento do sujeito.
Diante de tais concepções, a aprendizagem é baseada nos pilares que sustentam cada fator e que os mesmos passam a
ser eficazes e positivos no que diz respeito à
educação em geral. A utilização de metodologias pedagógicas inovadoras que fortalecem a
aprendizagem da criança de modo lúdico e a
faz participar socialmente de aspectos intercalados pelo âmbito escolar.
Neste sentido, a aprendizagem tem
seus significados tanto no aspecto cognitivo,
quanto no social. Cabendo ao educador, fazer
uso de metodologias pedagógicas que visem
adequar o ritmo de aprendizagem na criança
e ao mesmo tempo, torna-se fator influenciável
de maneira positiva para transmissão de conhecimentos. Acatando sempre as limitações
de cada criança no que diz respeito à execução de algumas atividades.

O aspecto afetivo diz respeito à efetividade do sujeito e de sua relação com o aprender, com o desejo de aprender, pois o indivíduo
pode não conseguir estabelecer um vínculo
positivo com a aprendizagem. O aspecto social refere-se à relação do sujeito com a família,
com a sociedade, seu contexto social e cultural. E, portanto, um aluno pode não aprender
porque apresenta privação cultural em relação
ao contexto escolar. O aspecto pedagógico,
que está relacionado à forma como a escola
organiza o seu trabalho, ou seja, o método, a
avaliação, ao conteúdo, a forma de ministrar a
aula, entre outros. A aprendizagem é a constante interação do sujeito com o meio.
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muitas aprendizagens escolares posteriores.
As práticas culturais da infância promovem o
desenvolvimento fundamental desse período,
Mais do que destacar as dificuldades como função simbólica, a percepção, a atende aprendizagem, a educação infantil precisa ção e a perícia dos movimentos mais circunster como foco sua prevenção, ou seja, evitar critos das mãos, dos pulsos e dos dedos,
que as dificuldades se instalem. Mas como
isso acontece? Garantindo uma educação que A educação infantil envolve simultaneamente dois
ofereça às crianças acolhimento, segurança, processos que são compreendidos como complelugar para a emoção, para a curiosidade e in- mentares e indissociáveis: educar e cuidar (BUJES
vestigação lugar para a emoção, para a curio- 2001). A faixa etária das crianças que frequentam
sidade e investigação lugar para o faz-de-conta a educação infantil implica um trabalho educativo
e para o brinquedo, para o desenvolvimento da que dê conta de necessidades afetivas, cognitivas,
sensibilidade e das diversas formas de expres- psicomotoras e sociais peculiares ao momento do
são, para o desenvolvimento das habilidades processo de educação infantil, as crianças “têm nesociais, o conhecimento e o domínio do corpo. cessidade de atenção, carinho, segurança, sem as

PREVENÇÃO DAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGENS

Uma educação infantil que adota uma
postura preventiva de dificuldades é aquela que atende a criança do “aqui” e “agora”,
com suas necessidades, seus interesses e
suas possibilidades do momento em que vive.
Algumas vezes, na ânsia de preparação para
escolarização formal, a prática pedagógica da
educação infantil acaba antecipando situações
de aprendizagens que teriam lugar no ensino
formal e, por consequência, sobrecarregando
emocionalmente as crianças com expectativas
e exigências elevadas, com bloqueio de suas
reais possibilidades.

quais elas dificilmente poderiam sobreviver (BUJES,
2001, p.16).

Além disso, é nesta fase que a criança
realiza suas primeiras representações a respeito do mundo e das pessoas que a cercam.
Daí a importância da qualidade das relações
estabelecidas nessa fase de educação institucionalizada. Nesse sentido, é fundamental que
a educação infantil prime pela qualidade das
interações estabelecidas, a fim de as mesmas
sirvam como ponto de partida para atribuição
de significados por parte da criança, para vivência de experiências naturalmente partilhadas e interiorizadas, para a construção de esquemas referenciais positivos e instigantes a
As crianças podem torna-se mais fragi- respeito do mundo e das pessoas que a cerlizadas para aprender, pois, ao não se perce- cam (BUJES, 2001).
berem capazes, desistem com mais facilidade
e acabam por desenvolver uma relação negatiNo âmbito do educar, é necessário que
va com a aprendizagem. Por fim, essa relação a educação infantil leve em consideração a
pode colocá-las em risco de desenvolver difi- fase de desenvolvimento em que se encontram
culdades para aprender.
as crianças que lá se propõem a aprender. Isto
quer dizer que é necessário que haja a valoA criança pequena realiza durante o seu rização do sonho, da fantasia, da afetividade,
desenvolvimento várias atividades de natureza da brincadeira e as manifestações de caráter
biológica e cultural que criam, de forma natu- subjetivo que são tipos desta faixa etária. Se a
ral, suportes para as aprendizagens escolares educação infantil for de qualidade, ou seja, se
que acontecerão a partir do ensino nas séries cumprir o seu propósito de cuidar e educar, não
que constituem a educação básica. Falar em há dúvidas que a sua atuação representará um
aprendizagem na educação infantil significa fa- diferencial no processo de desenvolvimento inlar em aprendizagens escolares posteriores. As fantil, na medida em que proporcionar, desde
práticas culturais da infância é que possibilita muito cedo, a troca entre as próprias crianças,
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intensificando o processo de socialização entre elas, bem como auxiliando na diminuição
efetiva da condição egocêntrica do sujeito. A
educação infantil caracteriza-se como primeira
etapa da educação básica e tem como finalidade propiciar o desenvolvimento integral da
criança, complementando a ação da família e
da comunidade (BUJES, 2001).

A nova lei de Diretrizes e Bases reconhece que a educação começa nos primeiros
anos de vida e estipula que a formação de professores para atuar na educação básica deve
ser em nível superior. O referencial pedagógico-curricular para a formação de Professores
da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental do MEC, em sua versão preliminar diz que a formação desse professor deve
A visão entre o cuidar e o educar é estar relacionada ao saber, ao saber fazer e ao
frequente sobre isso, Kramer (2005), “Quan- saber explicar fazer.
do digo que estou cuidando de uma criança,
posso me referir às ações que envolvem proteApesar do avanço das discussões que
ção física e a sua saúde. Posso fazer, também, os documentos refletem e dos esforços dos
referência a atividades que complementam as profissionais da Educação Infantil; sobretuque a família lhe oferece cotidianamente, como do quanto à formação contínua do professor,
dar-lhe comida, dar-lhe banho, colocá-lo para agente básico dessas transformações, já que
dormir. Mas posso ainda falar de cuidados inmuitas instituições ainda não apresentam as
dividuais que lhe dedico, como atenção à sua
condições para que ela possa ocorrer.
fala, aos seus desejos, consolo, colo, aconchego.
É preciso pensar no retorno dos educadores para a escola através de programas
Assim, cuidar significa estar atento às
supletivos especiais. É preciso também formar
crianças, ou seja, responder às particularidades
de cada uma no que se refere às dimensões o educador em serviços através das observafísicas, intelectuais, psíquicas, emocionais e ções, discussões e reflexões sobre suas ações
outras. Educar é possibilitar às crianças formas cotidianas no interior da creche ou pré-escola.
de se relacionar, de cuidar de si mesmas, de Assim, estaremos atendendo ao Referencial
conhecer e aprender mais sobre o mundo e as Curricular, que reconhece a necessidade de
conquistar qualidade nas ações educativas,
coisas que lhe interessam (KRAMER, 2005).
para propiciar o melhor desenvolvimento possível às crianças.

O PAPEL DO PROFESSOR
Uma educação infantil de qualidade
requer professores que tenham uma formação
inicial sólida e que possam dar continuidade a
essa formação, sendo assistidos, na instituição
em que trabalham, por um bom programa de
formação continuada que lhes forneça dispositivos de acompanhamento e reflexão do seu fazer pedagógico (NÓVOA 2003). Esses aspectos são essenciais para que o professor possa
construir relações maduras e conscientes com
as crianças, suas famílias e a equipe escolar.

A formação continuada deve considerar o educador como um ser total. Sua identidade profissional está associada à identidade
pessoal. São partes da mesma coisa. É importante, então, prestar atenção às concepções,
crenças, valores e projetos de vida desse profissional. Muitas delas não aparecem claramente durante o processo de formação. Porém
refletem-se na atuação desse profissional, influenciando a qualidade geral de seu trabalho.
O que pensa ele a respeito da sociedade, da função social da creche, da escola e
da educação? Quais são suas ideias a respeito do que seja um bom ou mal professor, um
bom ou mal aluno? Não basta apenas obter
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conhecimentos e técnicas, dominar conteúdos
e metodologias de ensino. É necessário que
ele construa uma visão ética e política da sua
prática profissional.
É necessário pensar de que maneira a
formação em serviço pode produzir condições
para que os educadores orientem suas ações
pelos princípios de promoção do desenvolvimento, democracia, de justiça social e de valorização da heterogeneidade, de respeito às
diferenças. Refletir com os educadores a respeito da própria trajetória profissional. É entender como cada um chegou a ser educador;
como é estar sendo educador e de que forma
esse percurso influenciou suas ações. Essa estratégia provoca situações em que os valores,
as crenças e as concepções de mundo podem
ser percebidas e discutidas.

aprendizagem de uma pessoa sem levar em
conta o jogo de relações em que ela se insere.
Descrever a condição social de uma criança e
vislumbrar seu percurso de socialização não é
um processo linear, homogêneo e único. Lahire
(2001) afirma que não se pode mais pensar
em uma socialização primária (realizado pela
família) seguida de outro secundário (realizado
por outras instituições sociais), já que desde
muito cedo as crianças contam com múltiplos
agentes socializadores heterogêneos (e por vezes, contraditórios), simultâneos e sucessivos.

Se a família e a escola de educação
infantil são contextos socioculturais diferentes
e, portanto, cenários distintos de socialização
cabe perguntar como se dá a educação das
crianças que concomitantemente participam
dessas duas instituições. Onde confluem, onde
se complementam as práticas educativas da
Busca-se dessa forma, organizar opor- escola e da família? Como as relações estabetunidade para que novas significações possam lecidas entre ambas influenciam e são influensurgir através de uma nova visão de criança ou ciadas pela criança?
de infância, dos novos recursos tecnológicos e
dos conhecimentos atuais de diferentes áreas,
Escola e família parecem ter expectacomo Psicologia, Saúde, Nutrição, Antropolo- tivas diferentes a respeito da educação infangia. Abrem-se assim, espaços para que novos til. Os códigos de conduta, as crianças variam
valores, transformações e desenvolvimentos conforme o contexto educacional, o que acasejam possíveis.
ba por colocar essas instituições em confronto
na medida em que cada um tenta estabelecer
suas funções e suas prioridades. A imagem da
criança para a família é mais individualizada,
ao passo que na escola o professor tem um
TRABALHO CONJUNTOS ESCOLA/
parâmetro de comparação, vendo-a sempre
FAMÍLIA
em relação ao grupo (BONONI,1998).
Quando a escola e a família estabeBaseado em Huguet e Solé (1999) salecem uma boa parceria, o resultado é muito
favorável: crianças, professores e pais mais lientam que não podemos esquecer que cada
seguros e felizes. Todos se beneficiam com família tem pautas próprias de relação desse
um diálogo aberto, por meio do qual se possa grupo com a escola. Quando os pais e instituicompartilhar os acertos, as dúvidas e as an- ção escolar propõem-se a estabelecer regras
comuns para a educação da criança, todos degústias.
vem ter em mente a necessidade de respeitar
A família e a escola convivem com a as ideias de cada um, havendo uma valorizacriança em diferentes contextos e, por isso, ção mútua, a fim de que a escola permita o
as trocas constantes entre essas instituições desenvolvimento saudável da criança.
contribuem e muito para uma maior necessidade de cada criança. Não há como pensar a
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Para chegar a tais acordos, os adultos
envolvidos devem saber negociar, procurando
explicar seus pontos de vista e escutando os
outros. Nessa parceria família-escola, é fundamental que haja coerência de mensagens que
são transmitidas às crianças. Para que isso
aconteça, é imprescindível que exista diálogo.
A participação da família é uma necessidade
da escola. A atuação é uma necessidade da
escola. A atuação e a opinião dos familiares
podem influenciar positivamente na qualidade
do atendimento (CORRÊA, 2003).
A participação dos familiares na escola
ajuda-os a reformular suas práticas educativas.
A família costuma buscar na escola respostas
para educar seus filhos, mas não é só a família que aprende com a escola; os educadores
também aprendem estratégias de cuidados
com os pais. Se há um ganho na relação entre
família e escola, que me parece nítido, é incentivo à reflexão e a grande beneficiada é a criança, que tem pai, mãe e educadores aliados em
prol do sem bem-estar.
Portanto, o relacionamento entre família e escola, apesar de comportar muitos conflitos, mas talvez exatamente por isso, é fonte
de inúmeras aprendizagens para todos os envolvidos. Assim, é fundamental que existam espaços para que esse relacionamento possa tomar corpo. As alternativas de participação para
a família na escola demonstram que esta pode
ser um local de educação não apenas para as
crianças, mas também para os adultos. A escola necessita saber de que é uma instituição
que complementa a família, e que ambos precisam ser uns lugares agradáveis e efetivos para
os alunos/filhos. Os pais e a escola devem ter
princípios muito próximos para o benefício do
filho, aluno (TIBA, 1996, p.140). Tal parceria
implica em colocar-se no lugar do outro, e não
apenas enquanto troca de favores, mas cooperando: afetos, permitir escolhas e desejos, para
que a criança se desenvolva integralmente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
E ANÁLISE DE DADOS
UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES: ao analisar todo conteúdo lido, pesquisado, tive oportunidade de perceber que a educação infantil
visa no aluno as suas relações sócio afetivas.
Psicomotricidade, desenvolvimento perceptivo,
linguagem e funções intelectuais.
PROCEDIMENTOS: a metodologia foi
centrada na importância da aprendizagem na
educação infantil e seu desenvolvimento. As
crianças possuem uma natureza singular, que
as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as
pessoas que lhe são próximas e com o meio
que a circundam, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as relações contraditórias que presenciam
e, por meio das brincadeiras, explicitam as
condições de vida a que estão submetidas e
seus anseios e desejos.
No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que
possuem de terem ideias e hipóteses originais
sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa
perspectiva, as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem
com as outras pessoas e com o meio em que
vivem.
O conhecimento não se constitui em
cópia da realidade, mas sim fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. Compreender, conhecer e reconhecer
o jeito particular das crianças serem e estarem
no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais. Embora os conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, sociologia, medicina.
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A curiosidade infantil pode ser a mola
propulsora das aprendizagens escolares futuras. A curiosidade promove o estado de alerta,
que é o primeiro nível de comportamento de
atenção, e a partir dela é possível formar acervos de memória e desenvolver a imaginação
infantil. Ao se interessar por alguma coisa e
juntar a esse interesse em componente de indagação, a criança tem ainda a possibilidade
de mobilizar a imaginação. A curiosidade infantil manifesta-se tanto em fotos da vida cotidiana
quanto em relação a eventos menos frequentes
ou inusitados.

AQUISIÇÃO DA ESCRITA PELA
CRIANÇA
A atividade de escrever, na criança, inicialmente acontece na memória, escrita de memória. A criança representa as letras como desenhos. Luria (Apud MATENCIO, 1994, p.39),
teoriza que a transição da escrita acontece de
um estágio a outro, através de signos diferenciados, como foi citado anteriormente neste trabalho, pois nesse caso, não é a compreensão
que gera o ato, mas o ato que gera a compreensão.

Deixando claro que o ato de escrever
não significa a compreensão do processo da
escrita. Por isso, na realização das atividades
foi muito incentivada a linguagem oral da criança, visto que, expressando-se verbalmente ela
parecia refletir muito mais sobre suas respostas do que no momento da linguagem escrita.
Neste sentido iremos juntos compreender a citação de Perrenoud (2001,p.129) quando diz
que o desenvolvimento intelectual da criança
progressivamente vai superando o seu nível de
aprendizagem, ao refletir sobre os aprendizaA pergunta requer critérios que nor- dos fundamentais do pensamento e da língua
teiam a relação do significado de uma coisa materna, dando resposta coerente às atividapara obter outros significados ou simplesmente des propostas.
para ampliar a compreensão anterior. Ao forAcrescentando um pensamento de
mular uma pergunta, a criança elabora o que
Fierro (2004, p. 207) é preciso é fundamenpercebe e a relação que estabelece entre os
tal que o professor conheça bem o sujeito em
elementos percebidos. Assim, na educação da
um determinado âmbito de tarefas antes de
criança pequena, os conhecimentos são espropô-las e de fazê-lo enfrentar outras. Ao ser
senciais na formação humana e ajudam a forjar
questionada a criança era agregada a pensar
comportamentos dos quais ela dependerá em e conseguia atingir novos conhecimentos, amsua vida futura de estudante para ter autonomia pliando suas competências e aprendizagem.
em seu processo de aprendizagem na escola. Pois estas atividades geram desafios que pro-

Ao aproveitá-la, os adultos podem propor uma série de situações que possibilitam a
exploração de objetos e eventos sem, contudo, limitar a ação da criança. A formulação de
perguntas é uma atividade que ajuda a criar a
organização posterior do pensamento da criança. A formulação de perguntas é uma atividade
que ajuda a criar a organização posterior do
pensamento da criança. Perguntar implica organizar informações em algum tipo de estrutura, mesmo que muito simples.

moviam aprendizagem e habilidade.
É necessária uma prática mais consistente no processo de construção da escrita,
com intervenções adequadas a cada nível de
compreensão através de atividades ricas que
desafiem as crianças a pensarem sobre a escrita. Daí a necessidade de planejar ações e
utilizar diferentes materiais didáticos que oportunizem a atividade cognitiva da criança.
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Nesse contexto, destaca-se que o professor alfabetizador necessita ter conhecimentos sobre o objeto de conhecimento (escrita),
sobre o sujeito que aprende, além do conhecimento didático. Nas atividades de escrita e língua portuguesa a criança conseguiu identificar
as ilustrações e verbalizar suas funções. Entretanto, nas atividades de cidadania a criança
identificou as cenas apresentadas respondendo corretamente às questões levantadas pela
professora através da linguagem oral.

para exercer as diferentes demandas da atividade escolar, portanto é ter e ser capaz de responder os desafios que a realidade apresenta, e isso, não se aprende apenas estudando
(WEISZ, 2003).

LEITURA E ESCRITA NO CONTEXTO
ESCOLAR
No cotidiano escolar, existem muitos
elementos que contribuem para construção de
uma prática investigativa, principalmente quando se trata de leitura e de escrita. Em meio
aos diversos momentos que compõem a rotina
desse local, é possível perceber as diferentes
formas de expressão que a criança utiliza para
manifestar o que sabe, do que gosta, o que lhe
encanta, suas preferências e seus interesses.

Essas atividades exploram temas referentes à profissão, solidariedade, direitos e
deveres do aluno e do cidadão, pois trabalhar
essas temáticas são importantes na relação
com o outro e com ele mesmo. De acordo com
os Parâmetros nacionais (PCNs), atividades
nesse sentido devem tornar o aluno especial
Sabe-se que é necessário estar atento
capaz de compreender a cidadania como participação social e política, adotando, no dia-a- aos movimentos e as falas diversas das crian-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e ças para que seja possível conhecê-las efetivamente. Mais para que isso ocorra de fato, é
respeito ao outro.
fundamental que o adulto saiba observar, comO professor bem formado compreen- preender e significar de forma prática, acolhede que o erro quando discutido deve ter como dora e dinâmica as ações das crianças, evidenpropósito responder às necessidades imedia- ciando disponibilidade para a infância e seu
tas das crianças, ajudá-las, a ampliar seus mundo, fazendo com que as mesmas sintam
conhecimentos sobre o sistema convencional gosto pelo ato de ler e escrever para atuarem
da escrita. Sendo que no processo inicial da com eficácia e obtenham êxito no se almeja
alcançar. “É importante garantir modos eficaaprendizagem da leitura e da escrita, os erros
zes de apoiá-las e comunicar seus pontos de
não devem ser avaliados em termos de certo
vista e aprender as muitas maneiras diferentes
ou errado, pois as crianças estão em processo
de escutá-las. Isso significa ouvir ativamente
de construção. Essas novas teorias devem faobservar suas reações e respostas” (KINNEY;
zer parte da vida do professor, porém existem
WHARTON, 2009).
dificuldades em entendê-las, provocando uma
série de problemas na vida da criança e do
Os diferentes momentos que devem
professor.
compor no cotidiano escolar devem ser penPara garantir ao aluno o seu direito de
aprender, é indispensável que o professor também tenha assegurado o seu direito de aprender a ensinar. A competência do professor é tão
importante tanto para ele como para a escola.
A competência profissional também significa
a capacidade de saber identificar problemas,
usar e mobilizar todos os recursos existentes,
inclusive os conhecimentos teóricos e práticos

sados e propostos para que as crianças sintam-se convidadas a interagir com os diversos
espaços e recursos disponibilizados diversos
de leituras como: bibliotecas com diversos
acervos de leituras, diferentes textos, trabalhando a leitura e a escrita para que as crianças
exponham e partilhem opiniões, experiências
e descobertas, onde se sintam abertos a ler e
escrever, de fato com precisão e responsabilidade.
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A escola é um ambiente onde nos
deparamos diariamente com as crianças compartilhando vivências ocorridas fora da escola,
o que possibilita ter conhecimento do dia a dia
de cada uma delas e conhecê-la em sua individualidade. Sabemos que ler e escrever não
são algo muito fácil, principalmente nas séries
iniciais. É uma atividade complexa que requer
diferentes conhecimentos sobre a língua e suas
possibilidades estatísticas sobre o assunto que
se quer abordar, sobre o gênero no qual se
escreve e, cabe a escola dar condições para
que os indivíduos tornem futuros leitores e escritores capazes e eficazes para atuarem com
empenho e dedicação à meio às exigências da
nossa sociedade.
Pois, uma prática de leitura intensa favorece a inserção progressiva do leitor na cultura letrada, uma vez que possibilita a ampliação
da visão do mundo, o desejo de outras leituras,
a vivência de diferentes emoções, o exercício
da fantasia e da imaginação, o conhecimento
sobre o próprio processo de leitura, a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita, a aproximação e finalidade com os textos,
condição para a leitura fluente e para produção
escrita, e o acesso a informações que pode vir
a ser conteúdo dos textos escritos.

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 seus alunos
através das atividades cotidianas, construindo
e reconstruindo sempre novos vínculos mais
fortes e positivos. Durante muitos anos, os
alunos foram penalizados, responsabilizados
pelo fracasso, sofriam punições e críticas, mas
com o avanço da ciência, hoje não podemos
nos limitar a creditar que as dificuldades de
aprendizagem, seja uma questão muito mais
complexa, onde vários fatores podem interferir
na vida escolar, tais como os problemas de relacionamento professor-aluno, as questões de
metodologia de ensino e os conteúdos escolares.

Portanto, a leitura é uma das formas
mais eficientes de “dar ideias” sobre o que
e como fazer, é por meio da leitura e da escrita que atuamos no mundo e nos relacionamos com os outros, e a escola é imprescindível para que este processo se desenvolva em
nosso cotidiano. O processo de aprender tem
uma natureza visceral e, portanto, consome a
energia afetiva de cada um. Por isto amplia-se
o compromisso com o educador amarrado ao
cuidar, afim de que a pessoa-aprendente seja
valorizada, respeitada e efetivamente conhecida em suas competências, limitações e possibilidades.
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A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS
PARA A EDUCAÇÃO

RESUMO: Este artigo visa analisar a utilização das metodologias ativas, de forma a observar
como estas oferecem apoio aos temas transversal, refletindo como o professor inicia a temática viabilizando como os alunos podem expressar seu ponto de vista, e seus conhecimentos empíricos e não empíricos, oferecendo um bom atendimento. Esta reflexão visa trazer
sugestões sobre o tema, estimulando aos professores utilizarem a ferramenta disponível de
maneira correta incentivando os alunos assistidos a participarem expondo suas dúvidas e experiências acerca do assunto. Nesta metodologia não existe certo ou errado no que se refere
às experiências multiprofissionais, dando oportunidade para que o aluno vivencie com outros
olhares um mesmo tema, a fim de alcançar o mesmo objetivo, possibilitando uma atenção
integral que respeite a singularidade é possível tornando possível averiguar que o uso das
Metodologias Ativas no âmbito da educação sendo fundamental para formar alunos mais ativos, reflexivos e críticos, que ultrapassem os limites puramente teóricos e se tornem parte do
processo de sua formação, ampliando assim, o seu olhar sobre os diversos contextos em que
se insere o aluno atendido.

Palavras-chave: Aluno, Metodologia, Professor, Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como finalidade contribuir para a reflexão sobre as novas
formas de fazer educação e as novas ferramentas de apoio existentes uma vez
que a educação necessita ser renovada considerando a necessidade de estar
constantemente em movimento contribuindo para que por meio de novas ações seja possível
incentivar o desempenho dos alunos e professores que dela participam.
Em todo o mundo, existe uma grande concentração talentos ainda não descobertos que
estão em busca de autonomia e melhor condição de vida, porém devido à dificuldade de reconhecimento destes dentro das escolas, tornando difícil, difícil em garantir, o acesso, pois muitos
talentos não se dispõem a métodos de aprendizagem antiquados ou repetitivos, considerando
a escola desinteressante e totalmente inadequada, não se dispondo a aprender nos moldes
normais de educação.
Para tanto, é preciso que se observe as novas metodologias observando as formas que
estas conseguem influenciar os alunos por meio da possibilidade de desenvolver a capacidade
de e produção do aluno em todas as áreas de conhecimento permitindo que se identifique os
talentos.
Diante da metodologia ativa o desenvolvimento dos alunos, dentro de uma perspectiva
de desenvolvimento social e educacional é de suma importância para o desenvolvimento do
processo, compreender corretamente como podemos usar as ferramentas considerando sua
praticidade permite o desenvolvimento completo de todos os alunos.
A cada dia que passa, fica mais evidente a importância destes debates, não somente no
contexto educacional, mas também no social, bem como no fato de se tornar um diferencial, o
que traz para a educação a necessidade de modificar seus valores e reformular suas estruturas.
O problema é que no atual modelo educacional, dificilmente se identifica talentos a olho
nu, pois existe uma dificuldade de identificá-los imediatamente, necessitando que se ofereçam
tarefas infinitas para que os professores apurem o olhar para identificar este aluno talentoso e
assim aproveitar todo seu potencial.
No decorrer da pesquisa será apresentado um estudo de dados colhido a luz de autores,
que busca objetivar e investigar como surge um talento, e como ele é identificado para garantir
que seus tais características e processos de evolução e infraestrutura possam garantir a qualidade de emprego e vida destes indivíduos dentro da sociedade.
Objetiva-se então neste artigo compreender o que são as metodologias ativas e como
elas podem influenciar o desenvolvimento educacional do aluno a ser trabalhado desenvolvendo
todas as suas habilidades.
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A IMPORTÂNCIA DAS METODO- volvimento da leitura, da linguagem, da escrita,
da resolução de cálculos, eliminando dificuldaLOGIAS ATIVAS PARA A EDUCAÇÃO
As dificuldades encontradas no aprendizado estão presentes justamente na falta de
atrativos, e na questão de transmissão de conhecimentos para os alunos, uma vez que se
oferece um conceito pronto, não permitindo a
quem soluciona o problema percebe durante a
sua resolução ou realização de cálculos, como
estes surgiram, dificultando muito a compreensão do erro pelo educando passando despercebida, não dando real significado ao aprendizado.
Quando se constrói uma relação entre
o processo de aprendizagem e o ensino, este
se dá de forma mecânica, sendo natural que
se encontre resistência a aprender conceitos, e
regras, não favorecendo que a criança utilize
sua mobilidade impedindo-a de entrar em contato com o conhecimento, levando a crer que
esta ou aquela será sempre a matéria mais
difícil de ser aprendida.
As metodologias ativas têm um papel
muito importante para desmistificar o ensino,
pois a ideia, não é simplesmente dizer a criança quais são as intenções ao se ensinar os
conceitos, mas construí-los por meio de experiências, uma vez que estas fazem parte do desenvolvimento cognitivo do dia a dia do aluno.
As atividades, porém, devem ser diferenciadas
favorecendo a construção de conceitos básicos, de maneira lúdica.
É, por meio de novos conceitos, oferecido na proposta educacional, que se conseguem ensinar todos os conceitos de aprendizagem criados, uma vez que os conhecimentos
adquiridos, derivam de soluções de problemas
que podem ser utilizados por prazer funcional,
ficando guardado memória do indivíduo.
No ser humano, existe uma tendência
a automatizar os movimentos e pensamentos,
esta tendência, torna favorável o processo de
aprendizagem, pois a necessidade de atenção
revertida em situações de aprendizagem torna-se contribuições infalíveis ao processo, pois
ao concentrar-se a criança assimila os conceitos ensinados e desenvolve habilidades que
somadas a outras atividades auxilia no desen-

des apresentadas (Rosa, 2001).
O conhecimento é construído pela
criança numa complexa onda de inteirações
com o meio físico e social, promovido pela
ação. Encarar as potencialidades do indivíduo
e suas limitações é parte integrante do processo de aprendizagem e envolve desafios que
devem ser vencidos. Desta maneira, a criança testa, cria experiências, busca soluções e
brinca, contribuindo para as soluções dos problemas, perdendo o medo de buscar tais soluções.
O conseguir realizar e vencer os desafios propostos gera sentimentos de satisfação
e competência vencendo as limitações e destruindo barreiras internas que são construídas
quando ocorrem fracassos, permitindo errar
e aprender com o erro, concebendo práticas
educacionais que servem como instrumentos
de formação que auxiliem a construção da personalidade do indivíduo transformando-os em
produtores do seu próprio conhecimento, desenvolvendo diferentes habilidades.
Desta forma a metodologia ativa pode
ser considerada um grande auxiliar da aprendizagem, pois ela oferece desafios potencializando o conhecimento de forma gradual, oferecendo dificuldades a cada etapa oferecida ao
educando.
A utilização da metodologia ativa no
desenvolvimento educativo com objetivos pedagógicos auxilia o desenvolvimento do aluno
uma vez que ao manipular os conteúdos ele
desenvolve sua capacidade sensorial e interage com o meio crescendo física, emocionalmente e socialmente.
Ao apoiar-se na metodologia como
ferramenta pedagógica, o professor está colaborando para o sucesso do processo ensino-aprendizagem, uma vez que as práticas estão
presentes no cotidiano facilitando a inserção
de conceitos, e fórmulas teóricas que contribuirão para a potencialização de situações
de estimulo, onde por meio do incentivo e da
participação crie-se novos conhecimentos significativos para ela.
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As metodologias ativas forma criadas
com intenção de aperfeiçoar o ensino de qualquer disciplina, tendo uma logica diferenciada
do ensino dito tradicional, pois permite que o
aluno seja sujeito da sua aprendizagem, sendo
transmitido de maneira ativa ao aluno.
Diante desta proposta o aluno passa a
ser protagonista da aprendizagem colaborando
para que sua aprendizagem ocorra de forma
mais rápida e também melhor, não descartando a atuação odo professor, mas transformando-o, no sentido de fazer junto e oferecer uma
aprendizagem dinâmica onde o aluno e professor se envolvem em todo o processo.
A educação pautada nesta nova ideia
deixa de ser uma via de mão única e passa a
ter mão dupla onde a proposta o aprendizado
acumulado vem como complemento educacional, uma vez que o saber não é estático, ele
sempre se renova, mas necessita de um norte
, ou seja, um aprendizado prévio para que se
obtenha, ou se de o próximo passo.
A metodologia ativa oferece então, a
adaptação de uma nova realidade que permite observar a eficiência dos saberes acumulados, garantindo que o aluno se torne parte do
processo, antigamente. Ouvia-se o professor
falando como se fosse totalmente senhor dos
saberes, as vezes nos mandava copiar páginas
intermináveis e media-se a aprendizagem por
meio de testes e provas.
Toda a educação pautada no modelo
tradicional de ensino, tendo a forma de ensinar
estática e totalmente consolidada, não permitindo que o professor modificasse a forma de
realizar as abordagens, conferindo a educação
a segregação ode quem sabia e de quem não
sabia. O que pode ser considerado um erro,
por dois motivos, o aluno é sujeito da sua
aprendizagem, e o professor não é dono do
saber absoluto, mesmo porque o aprendizado
é algo que se renova todos os dias.
Neste caso, é preciso uma reinvenção
da forma de ensinar e fazer educação, fugindo da metodologia de aprendizagem passiva,
pautada na explicação do professor, na leitura
e na prova, passando para a metodologia ativa,
onde o aluno se torna dono do seu processo

sendo responsável pela construção e obtenção
odo seu conhecimento, que por meio de pesquisa, testes, experiências e reflexões torna-se
possível construir o conhecimento para si.
Entende-se, a necessidade de transformar por intermédio dos métodos propostos
selecionar as competências necessárias que
contribuam de forma evolutiva para o seu desenvolvimento, possibilitando também ao indivíduo selecionado, realizar-se diante da tarefa
proposta, realizando as tarefas por afinidade,
não por obrigação, mas por gosto, desenvolvendo sua autonomia.
Esta autonomia e participação modifica o caminho educacional, pois tira o aluno
da mesmice e da passividade, e o transforma
em pesquisador, em participante, em construtor dos novos saberes, desenvolvendo também
as mais diversas habilidades contribuindo com
suas múltiplas inteligências.
Para desenvolver o aluno tem o papel
organizar e estruturar a forma de ensinar, valendo-se de exercícios métodos e avaliações que
favoreçam a adequação do aluno de forma a
suprir as suas necessidades favorecendo a superação dos desafios propostos que permitirão
aos alunos conteúdos e informações adequadas as suas necessidades futuras.
Esta educação favorece ao professor a
escolha tática de ações claras que visem alcançar o objetivo da educação além de contribuir por meio das suas teorias o desenvolvimento de novas práticas para a aproximação
e unificação de estratégias que garantam por
meio de discussões e reflexões criadas permitindo o ajuste de atividades, e a colocação de
novas ideias em ação.
Entende-se, portanto que são necessários que se organizem as ferramentas assistivas de maneira a aproveitar todo o potencial do
aluno, oferecendo uma educação que ofereça
uma proposta eficiente, de forma a respeitar e
atender as necessidades dos alunos, garantindo por meio de atividades adequadas o bom
atendimento e sucesso da proposta oferecida.
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Diante disso é necessário um planejamento com estratégias que garantam o total
acesso as políticas que modifiquem os resultados educacionais atingindo a qualidade e
a produtividade esperadas dentro da proposta
educacional desenvolvida sendo este o ponto crucial para que as estratégias das metodologias ativas se tornem eficientes diante das
mudanças exigidas pela nova forma de fazer
educação.

COMO E ONDE UTILIZAR AS
METODOLOGIAS ATIVAS
As metodologias ativas são ferramentas educacionais pautas nas tecnologias que
busca identificar e associar as habilidades dos
alunos, utilizando diversos métodos e técnicas
para administrar e organizar as potencialidades
humanas dentro do processo. Assim sua finalidade é qualificar, coordenar, gerir e organizar
o os alunos para alcançar os objetivos e metas
determinados dentro da proposta pedagógica.
A metodologia ativa então nada mais
é do que o referencial dado aos alunos para
que se oportunizem novas formas de aprendizagem, recriando assim conceitos e descobrindo novo saberes.
Diante disto o trabalho a ser realizado divide-se em gerir os saberes anteriores já
aprendidos organizando-os da maneira necessária para a realização das tarefas propostas,
e em incentivar o desenvolvimento e estratégias que permitam a renovação dos saberes
contribuindo para o desenvolvimento de novos
conhecimentos, tendo o professor a função de
monitorar o desenvolvimento do aluno interferindo sempre que necessário para o auto desenvolvimento das funções individuais e coletivas dos alunos.
Esta forma de desenvolver os conhecimentos é considerada um grande desafio hoje
por haver diversos saberes que devem ser trocados, compartilhados e realocados para que
se tenham os resultados esperados. A ideia é
então, trabalhar o desenvolvimento de habilidades que permitam a atuação do aluno de
maneira precisa alcançando o melhor desempenho e desenvolvimento da educação.

As vantagens de buscar internamente
os talentos dos alunos para promovê-los é o
desenvolvimento de habilidades e por sua vez
o talento do indivíduo considerando as informações recebidas e transmitidas pelo mesmo, por
meio desta visualização é possível observar se
há ou não um talento escondido por trás daquele que deseja ser contratado ou promovido.
As metodologias ativas desenvolvem
os talentos ou múltiplas inteligências. Talento
é o adjetivo dado às pessoas que conseguem
desenvolver funções com grande presteza, organização e bom desenvolvimento. Estas pessoas têm uma aptidão natural ou desenvolvida
para desempenhar funções que lhe são designadas com grande sucesso e pouca propensão a erros, agindo com naturalidade ao desempenhar suas funções.
Assim, aquelas pessoas que produzem
ou aprende com grande presteza necessitam
ser guiadas por seus professores para obter
bons resultados contribuindo com seu desenvolvimento. Para tanto é necessário que estes
talentos sejam conhecidos e reconhecidos
dentro do processo proposto sendo necessário compreender que alunos talentosos não
são necessariamente pessoas que possuem
dons especiais, mas são pessoas comuns que
possuem ou desenvolveram habilidades especificas que permitem que sejam realizadas
funções especificas de maneira mais precisa.
Independente dos tipos de habilidades
é necessário que se ofereça aprimoramento
constante de tais talentos para que as qualidades em questão e o desempenho sejam aprimorados e contínuos para daí, por meio deste
processo se crie e desenvolvam talentos.
Maranhão (2007) define o aluno como
sujeita do seu processo de aprendizado ao
brincar uma vez que ela constrói por si seus
valores e regras no dia a dia para que se dê as
suas inteirações com o mundo físico e social.
Observa-se que o processo de aprendizagem
existente no ato de brincar contempla dois pontos importantes, o de permitir que a criança desenvolva o movimento, da forma mais eficiente
possível e o fato de desenvolver a criatividade
necessária para alcançar os objetivos proposto.
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A este processo, aliam-se as qualidades das execuções justificadas pela necessidade funcional dos mecanismos de controle
de movimento conhecidos por nós como psicomotricidade, necessários para desenvolver
habilidades e interiorizá-las desenvolvendo o
conhecimento.
Os conhecimentos derivam de soluções de problemas que podem ser utilizados
por prazer funcionais, ficando guardado na
memória do indivíduo. No ser humano, existe
uma tendência a automatizar os movimentos,
esta tendência, torna favorável o processo de
aprendizagem, pois a necessidade de atenção
revertida em situações de aprendizagem torna-se contribuições infalíveis ao processo, pois
ao concentrar-se a criança assimila os conceitos ensinados e desenvolve habilidades que
somadas a outras atividades auxilia no desenvolvimento da leitura, da linguagem, da escrita
eliminando dificuldades apresentadas (Rosa,
2001).
O Encarar as potencialidades do indivíduo e suas limitações quando se trata das metodologias ativas, torna-se parte integrante do
processo de aprendizagem e envolve desafios
que devem ser vencidos. O conseguir realizar
destes alunos gera sentimentos de satisfação
e competência vencendo as limitações e destruindo barreiras internas que são construídas
quando ocorrem fracassos, se permite errar
e aprender com o erro, concebendo práticas
educacionais que servem como instrumentos
de formação que auxiliem a construção da personalidade do indivíduo, como sustentado por
Valle (2010), favorecendo assim diversidade
existente nas crianças, lembrando sempre que
esta deve ser respeitada, bem como o espaço
e tempo de cada uma delas.

A PROPOSTA DE APRENDIZAGEM POR MEIO DA METODOLOGIA
ATIVA
A metodologia ativa contempla a fase
de exploração de campo como a definição de
instrumentos e procedimentos para análise dos
dados, onde o professor passe simplesmente
os conteúdos e aguarda as respostas. Segundo
Minayo (2003, p.43), seus principais elementos
podem ser definidos, sistematicamente, a partir
da definição da amostragem onde, uma pergunta bem elaborada tem grande importância
para o sucesso da pesquisa “quais indivíduos
sociais têm uma vinculação mais significativa
para o problema a ser investigado? (...)”. Assim, o aluno, poderá participar das atividades
propostas mesmo não tendo um amplo conhecimento ou prática do que se busca ensinar.
O professor Deve-se definir as técnicas
a serem utilizando de diferentes instrumentos
e procedimentos. Para analisar as propostas
pedagógicas e as estratégias metodológicas,
desenvolvidas pelos professores, a fim de se
verificar o processo de inclusão dos alunos garantindo a interação entre professor e aluno
em sala de aula, ou em qualquer ambiente que
se dê a aprendizagem.
Além destes pontos importantes, é necessário que os professores tenham a iniciativa
de desenvolver a metodologia ativa para contribuir com uma educação eficiente, utilizando-se da adaptação curricular de forma a integrar
todos os alunos sendo necessário que haja um
mínimo conhecimento de tecnologias para que
se possa utilizar-se de todas as ferramentas
minimizando a distância que há entre eles.
A educação passa hoje por uma fase
de reflexão muito importante, no qual se busca um ensino de qualidade contribuindo para
que seus saberes e habilidades sejam valorizados, podendo este ser considerado um dos
momentos mais importantes para educação. 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 conhecimento sendo que para
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ser considerado adequado, deve-se buscar a
mediação entre ambos e esta deve ser oferecida pelo professor.
A escola é a segundo local e formação
do sujeito, o primeiro é a casa 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 por meio destas experiências são chamadas de apropriação.
Segundo Vygotsky (2007), 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 perpassa o nível de desenvolvimento potencial,
uma vez que a exploração e a comparação
realizada entre o conhecimento adquirido e o
oferecido criem um conhecimento sendo que
para ser considerado adequado, deve-se buscar a mediação entre ambos e esta deve ser
oferecida pelo professor.
De modo geral, o desenvolvimento do
indivíduo, deve ser observado como possível,
considerando tudo o que a criança já aprendeu, criando intervenções pedagógicas para
que ela venha a aprender mais, promovendo o
desenvolvimento.
Da mesma maneira que esta formação
pode ser bem-sucedida ela pode trazer alguns
sérios problemas para o desenvolvimento infantil, e ser levado para toda a adolescência e
vida do aluno, por isso é necessário refletir sobre como se dá e quais são as causas destas
dificuldades de aprendizagem.
Desta forma, valoriza-se a necessidade
de criar postura, transformando o pensamento
da sociedade, independente das condições físicas, psicológica, emocionais ou linguísticas de
cada aluno considerando o fato de que todos

possuem uma história e que esta é construída
em diferentes momentos do processo ensino
aprendizagem.
O grande objetivo educacional da década é a inserção das pessoas no sistema regular de ensino de forma adequada, sendo a
princípio um grande desafio para profissionais
da área e órgãos competentes uma vez que
a sociedade se mostra ainda incompreensível
insensível e não comprometida com as novas
propostas de educação necessitando desenvolver mecanismos que modifiquem esta realidade, favorecendo as relações entre os indivíduos presentes na unidade e estes portadores.
É observando os paradigmas tradicionais da escola, que busca rever seus currículos, percebendo as diferenças entre turmas,
considerando que cada escola é uma escola,
que somos únicos, tendo a crescente necessidade da troca de métodos tradicionais para
métodos que busquem a construção do conhecimento engajando o conhecimento anterior a
um processo de ressignificação para a produção de novos conhecimentos.
Ter a consciência desta transformação favorece a busca dos profissionais da
educação por informações que contribuam
para atender os alunos de hoje, pois uma vez
que se toma consciência de que o portador
de necessidades especiais está presente em
sala e encontram-se repleto de conhecimento,
continuadas do professor, que deve manter-se
atualizado quanto ao assunto, oferecendo-lhes
subsídios adequados para a realização do seu
trabalho com seus alunos.
É necessário refletir também sobre a
reorganização dos prédios, da Engenharia predial, pois quem os projeta não inclui, somente
exclui os menos desafortunados, são prédios
maravilhosos muitas vezes construídos, mas
não possuem como já dito a adequação necessária para garantir ao indivíduo seu direito
constitucional de aprender sem restrições.
Para o sucesso completo da educação
é preciso entender o contexto social a que o ensino tem se proposto, permitindo que o professor busque alcançar seu objetivo, trabalhando
contra a discriminação, contribuindo para que
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seu conhecimento seja disseminando a todos
os alunos, descentralizado o poder, criando um
ambiente social onde todos que dele participam são protagonistas do conhecimento buscando novas experiências para o crescimento
individual de todos.
Estimular o educador a buscar novos
conhecimentos não negando o seu saber, é
favorecer o fortalecimento do grupo por meio
do respeito mútuo fortalece a equipe, fazendo
com que o professor perceba que ele não está
só, sendo todo o grupo responsável pela resolução do problema arrancando o professor do
anonimato e levando-o ao sucesso esperado.
Dar novo significado ao espaço escolar significa oferecer nova visão ao trabalho da
escola, contribuindo para que os alunos percebam que o espaço oferecido é um espaço de
construção que se é bem-vindo e que todos
compreendem suas limitações sem diferenciar
suas necessidades.
As formas que são escolhidas as atividades e como estas são oferecidas devem
contribuir consideravelmente para a ampliação
dos conhecimentos já assimilados pela criança, considerando a bagagem de conhecimento
adquirido, observando que o aprendizado desta, é um processo continuo e abstrato, onde ao
realizar as atividades se estabelece a relação
com o ambiente físico e sócio cultural.
Desta forma, as suas competências e
habilidades se desenvolvem espontaneamente
como qualquer outra habilidade, sem maiores
traumas e problemas futuros, contribuindo para
que se aprenda, por que se gosta de aprender.
O contato com as diversas formas de
aprendizagem estão sempre presentes na vida
das crianças, a assimilação dos conteúdos que
serão envolvidos dentro destas é, portanto, crucial para que a criança entenda os diferentes
códigos que a rodeiam, atribuindo significados
a tais códigos.
As atividades propostas, portanto,
pode estar ligadas a resolução de problemas
simples que permitam as crianças comparar,
juntar, somar, separar, utilizar grandezas, ou
colher dados verbais e na verbais, estimulando
o raciocínio e a busca do que lhe foi ensinado.

É papel do professor e de seus auxiliares, conhecer as dificuldades do aluno, verificando seus interesses, respeitando sua faixa
etária, estudando a causa dos seus problemas
e organizando um trabalho que busque corrigir,
ou pelo menos diminuir as dificuldades matemáticas apresentadas, buscando fornecer condições básicas para que o indivíduo possa desenvolver seu aprendizado de forma produtiva
e feliz.
Estar atento à questão das diversas habilidades que envolvem o universo do educando dentro das atividades promovidas podem
minimizar as diferentes dificuldades e promover uma satisfação da criança pelo ambiente
escolar principalmente para aprender o que lhe
é ensinado. Percebendo o que é possível fazer
para desenvolver todos os sentidos da criança,
auxiliando-a no desenvolvimento da linguagem,
do afetivo, contribuindo para o sucesso do processo educacional no qual ela está inserida.
Desmistificando a visão retrograda de
que aprender é um processo que vem para
agregar quantidade e não qualidade de aprendizagem, ao planejar busca-se então mensurar a qualidade da aprendizagem, tendo como
ponto de partida o que se ensinou, para alcançar o Norte do que se busca ensinar, sendo
desnecessário saber o valor numérico, por
meio de notas, desta aprendizagem.
Utilizar e modificar são então mais que
considerar, mais do que organizar, para que se
tenha condição de perceber a falha do professor, não do aluno, para que por meio do diagnóstico criando, possa o professor rever seus
métodos de ensino, de maneira a reorganizar
os objetivos de alcançar o desenvolvimento do
aluno.
O professor é o parceiro mais importante para a construção da aprendizagem da
criança, sendo que este deve ser sensível às
necessidades e desejos favorecendo as relações que se estabelecem entre si, sendo este
mediador do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que é possível que os alunos explorem diversos aprendizados que os cercam
melhorando sua agilidade de pensamento, desenvolvendo os sentidos e habilidades muitas vezes sozinhos e outras vezes em grupo, por meio das metodologias ativas, reconhecendo assim
seu espaço e o dos demais na sociedade.
Para conseguir o avanço esperado é necessário que o aluno inserido no ambiente escolar, busque ao mesmo tempo soluções, reflexões, análise e criação, considerando as maneiras
de ensiná-los, valendo-se destes pontos a os professores devem buscar por meio de cursos e
pesquisas caminhos para minimizar os problemas e as situações que possam vir a surgir durante a sua fase escolar ampliando suas habilidades conceituais.
Percebe-se, portanto que a maneira que o aluno receberá a proposta do professor de
aprender favorecerá a construção da personalidade e dos seus saberes devendo o professor
estar atenta para conhecer todas as crianças. Incentivando a troca trabalhando com a socialização entre as crianças, o professor pode ensiná-la a controlar o sentimento de posse contribuindo
com a formação do cidadão desenvolvendo valores sociais coletivos.
Os professores devem ter esclarecimento quanto à importância da educação e da aprendizagem, para isto o profissional deve ser ativo, que tome decisões e que leve em conta as
formas de pensar da criança, deve também estimular a cooperação entre as crianças, pois as
relações de socialização favorecem e influem na aprendizagem.
O professor deve ser aquele companheiro que incentiva a turma. Este deve fazer com
que os alunos se sintam seguros e possam compreender que este está fazendo parte do aprendizado. Percebe-se 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 dificuldades dos alunos, surdo-cegos.
A reestruturação dos currículos, cursos e conteúdo a serem trabalhados também devem
ser revistos, para que não sejam desperdiçadas as oportunidades, pois, os acontecimentos e
descobertas cientificam tem acontecido a uma velocidade fenomenal e estes há seu tempo conseguem desenvolver seu saber, como qualquer indivíduo normal.
Há a necessidade também da ampliação dos projetos que deram certo acerca do assunto, favorecendo a informação, unificando estados e prefeituras, em prol
do sucesso da causa, entendendo, que independente do setor que lhe
competem, os governantes precisam unificar a sociedade.

198

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

REFERÊNCIAS

CATANANTE, Bene. Gestão do ser integral: como integrar alma, coração e razão no trabalho e na vida. São
Paulo: Editora Infinito, 2000.
GRILLO, Marlene. O professor e à docência: o encontro com o aluno. In: ENRICONE, D. (Org.). Ser professor.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.
______. Saberes docentes, identidade profissional e docência. In: ENRICONE, D.; GRILLO, M. (Org.). Educação superior: vivências e visão de futuro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.
NICOLESCU, B. O manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: Trion, 2001.
NÓVOA, Antonio. Os professores e as histórias da sua vida. In: NOVOA, A. (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1992, p. 11-30.
PALMER, Parker J. A coragem de ensinar. A vocação, as dificuldades e o potencial transformador de um
professor. São Paulo: Editora da Boa Prosa, 2012.
PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 2002.

199

Revista Revista
Educar FCE
- 37 ªFCE
Edição
Educar
- 37- Dezembro/2020
ª Edição - Dezembro/2020

CRISTIENE APARECIDA DE
CARVALHO CORRÊA

Graduada em Pedagogia pela Faculdade UNISA –
Universidade Santo Amaro (2002); Especialista em Docência
do Ensino Superior pela FMU- Faculdades Metropolitanas
Unidas (2010); Especialista em Práticas Educativas: Criatividade,
Ludicidade e Jogos pela FACITEP - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Paulistana,(2020); Mestre em Psicologia Educacional pela UNIFIEO
– Centro Universitário FIEO – Osasco (2016); Coordenadora de
Educação Infantil – no CEI Vila Império; Professor de Pós Graduação
– Alfabetização e Letramento, Ensino de Matemática e Educação
Infantil – no UNASP – Universidade Adventista SP.

200

ª Edição
- Dezembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 37 -ª 37
Edição
- Dezembro/2020

PRÁTICAS TEATRAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo configura um estudo bibliográfico a respeito das práticas teatrais,
suas funções primordiais, além de suas aplicabilidades no ambiente escolar, especificamente
na educação infantil, cuja utilização constitui importante ferramenta pedagógica. Assim, a
escola pode oferecer experiências significativas aos educandos que os afetem nas esferas
emocional, social, motora e cognitiva; que os motive a buscar e conquistar muito mais que
conteúdo. Desse modo, os resultados desta pesquisa consiste em reunir informações através
de pesquisa bibliográfica que possam demonstrar a capacidade que o teatro tem de transformar a aprendizagem.

Palavras-chave: Teatro; Escola; Educação Infantil; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

teatro é, antes de tudo, uma arte. Mas é uma arte que se associa à história do
homem e à própria história da comunicação humana, isso a configura como uma
arte híbrida, envolvendo literatura e encenação. Historicamente, percebemos sua
presença desde a Antiguidade Clássica, no decorrer dos períodos de descobertas e com os
jesuítas, vindo até os dias atuais.
Como se pode perceber, mesmo com o advento da tecnologia, o teatro continua causando encantamento e, por isso, concretizando de maneira única o aprendizado, seja de ordem
informativa ou cultural. O ser humano é tão complexo que ele próprio, o homem, não consegue
perceber e relacionar todos os aspectos, todas as causas e consequências daquilo que faz de
um indivíduo esse ser específico. Cada criança, cada pessoa, é única; age e reage ao mundo
segundo todas e cada uma de suas características próprias.
A busca do desenvolvimento humano como um todo deve, de igual modo, abarcar diversos aspectos, dentre os quais o cognitivo, o afetivo, o motor, o social. A educação da criança,
por muito tempo, foi vista e concebida de forma fragmentada. A família era vista como a promotora do desenvolvimento afetivo e social; a escola, do cognitivo. O aspecto motor não era visto
como relacionado aos demais.
Atualmente, entende-se todos os aspectos como inter-relacionados e interdependentes.
O desenvolvimento se dá através do estímulo do conjunto. O teatro trabalha uma linguagem que
oportuniza formas de manifestação que permite que a criança utilize as diferentes formas de linguagem da sociedade como a corporal, a verbal, a plástica, a escrita, entre outras, expressando
suas próprias vivências e experiências de maneira mais crítica e com isso, a criança analisa e
avalia o resultado de suas ações interagindo de maneira mais eficaz no meio social em que vive.
O tema Teatro na Educação infantil motivou-nos por ser um objeto de estudo que pode
atingir todas as classes sociais, transformando e proporcionando aprendizado tanto para os alunos, quanto para a comunidade escolar que nela habita. Muitos acreditam que o teatro é voltado
para a cultura erudita, mas nos dias atuais foram criados teatros para as camadas populares.
Tendo o teatro popular uma linguagem simplificada, práticas teatrais em escolas de
comunidades é um bom exemplo disso, tendo duas funções divertir e educar, jogos de imaginação, tendo como subclasses as metamorfoses de objetos, as vinificações de brinquedos, as
criações de brinquedos, as criações de brinquedos imaginários, as transformações de personagens e a representação em ato de histórias e contos (PIAGET, 2009 p.141).
Para o autor as crianças desde quando aprendem a imitar, elas imaginam e recriam de
forma a absorverem as cenas do cotidiano em brincadeiras com bonecas, com outras crianças,
representando histórias e contos que ouviram. Começaram então a interpretar em suas brincadeiras, criando improvisadamente um pequeno teatro.
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Vygotsky afirma que as práticas teatrais na escola trazem interação social e da arte no
desenvolvimento humano, além da dimensão cognitiva e afetividade. Serve como uma prática
educativa motivadora da aprendizagem, da interação social e da expressão individual dos sujeitos.
O teatro é uma modalidade artística que privilegia o uso da linguagem e promove o desenvolvimento da imaginação e do pensamento generalizante. Como atividade coletiva, o teatro
promove uma forma especial de interação e cooperação entre os sujeitos. Ele motiva os alunos
à aprendizagem e lhes permite construir seu próprio conhecimento. Entende-se que é possível
promover aprendizagem e desenvolvimento dos educandos por meio da atividade e linguagem
teatral.
O teatro desenvolve a capacidade da criança em entrosar com outras pessoas, improvisar, a oralidade, expressão corporal, impostação da voz, vocabulário, habilidades para artes
plásticas (pintura corporal, confecção de figurino, montagem de cenário). Ele também oportuniza
pesquisa, redação, cidadania e religiosidade, ética, sentimentos, interdisciplinaridade, leitura,
contato com as diversas obras clássicas, fábulas, reportagens, as crianças adquirirem autoconfiança e imaginação e organização do pensamento, mas o teatro somente proporciona aprendizado se estiver direcionando para a área pedagógica.
Ao trabalhar Teatro na escola de Educação Infantil, acredita-se que favorece o enfrentamento das dificuldades no processo ensino-aprendizagem entre professor e aluno. Segundo
Schiller “o homem só é completo quando brinca”. A criança é um ser ativo e traz consigo necessidade de se movimentar, de se comunicar, seja através da linguagem, ou seja, através do
lúdico.
A interdisciplinaridade está intrínseca na educação, onde professor e aluno devem buscar meios que entrelaçam o conhecimento. Portanto no Ensino Infantil, o brincar (Corpo e Movimento) é parâmetro para o desenvolvimento integral da criança. Sendo assim, é por meio da
brincadeira e da fantasia que a criança se apropria do mundo adulto, das regras e da complexidade sociocultural da sociedade a qual pertence.
Sendo assim uma proposta de Educação Infantil de qualidade compreende o papel fundamental do brincar, bem como as possibilidades de compor uma proposta pedagógica que de
fato promova um desenvolvimento infantil de qualidade.
Neste movimento, o teatro como uma das manifestações culturais engloba as expressões e comunicação, também ligada ao desenvolvimento e a aprendizagem das crianças nesta
faixa etária possibilitando o desenvolvimento de sua identidade e autonomia. Nesse sentido, a
escola pode oferecer experiências significativas aos educandos que os afetem nas esferas emocional, social, motora e cognitiva; que os motive a buscar e conquistar muito mais que conteúdo.
Assim sendo, buscou-se reunir informações através de pesquisa bibliográfica que pudessem demonstrar a capacidade que o teatro tem de transformar a aprendizagem. Este artigo
divide-se em duas seções:
• A história do teatro no Brasil;
• Teatro e a educação;
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A HISTÓRIA DO TEATRO NO BRASIL

seus textos dramáticos, geralmente escritos
em versos de ritmos populares e mesclados
pelos idiomas espanhol, português e tupi (língua geral dos índios da costa brasileira, de que
foi o primeiro gramático), devido à heterogeneidade de seu público.

Sentimos necessidade de abordarmos
os aspectos mais relevantes a respeito dessa
arte quanto à definição e à evolução do teatro
no decorrer dos tempos, para entendermos
o questionamento que se levanta em torno da
O teatro nacional de fato, só veio se
função e da importância de se utilizar o teatro
estabilizar em meados do século XIX, quando
na escola.
o Romantismo teve seu início. Martins Pena foi
Entendemos que conhecer a definição um dos responsáveis por isso, através de suas
e a trajetória histórica do teatro já constitui um comédias de costumes. Outros nomes de descaminho para a compreensão da importância taque da época foram: o dramaturgo Artur Azee da função desse instrumento dentro do es- vedo, o ator e empresário teatral João Caetano
paço escolar. O teatro brasileiro surgiu quando e, na literatura, o escritor Machado de Assis.
Portugal começou a fazer do Brasil sua colônia
A história do teatro brasileiro dramático
(Século XVI).
surgiu em 1564, coincidentemente com a data
Os Jesuítas o utilizavam com o intui- de nascimento de William Shakespeare, quanto de catequizar os índios, trazendo não só a do foi encenado o Auto de Santiago por missionova religião católica, mas também uma cul- nários jesuítas, na Bahia. No Brasil o teatro surtura diferente, em que se incluía a literatura ge como instrumento pedagógico. Eram Altos
e a arte. Aliada aos rituais festivos e danças utilizados para a catequização dos índios, os
indígenas, a primeira forma de teatro que os quais o padre Manuel da Nóbrega encomenbrasileiros conheceram foi a dos portugueses, dou-os ao padre José de Anchieta.
que tinha um caráter pedagógico baseado na
Já no século XIX (mais ou menos 1838),
Bíblia. Nessa época, o maior responsável pelo
ensinamento do teatro, bem como pela autoria o teatro fica marcado pela tragédia romântica
de Gonçalves Magalhães com a peça: “O Poedas peças, foi Padre Anchieta.
ta e a Inquisição” e também Martins Pena com
Segundo Prado (2003), a chegada da “O juiz de paz na roça”. Martins Pena com toda
ordem dos jesuítas no Brasil, no século XVI, sua simplicidade para escrever, porém eficácia
acarreta um movimento que representa no país para descrever o painel da época, teve seguio início da história do teatro. Para o autor, este dores “clássicos” de seus trabalhos, como Joconstitui o registro histórico defendido pelos aquim Manoel de Macedo, Machado de Assis
historiadores, como o verdadeiro marco da e José de Alencar.
história do teatro no Brasil e também na eduFoi em 1880, em Lagos, na Nigéria, que
cação brasileira, mas não se pode deixar de
pensar na importância das manifestações dos escravos brasileiros libertados deram um enorpovos indígenas; estes, por meio de ritos e en- me salto no desenvolvimento do teatro, fundancenações míticas que exerciam suas funções do a primeira companhia dramática brasileira
culturais, no âmbito da tradição, transmitiam (e – a Brazilian Dramatic Company. Em 1900, o
ainda transmitem) conhecimentos e comporta- teatro deu seu grito de liberdade. Embora tementos aos membros mais jovens das tribos, nha enfrentado as mais duras crises políticas
caracterizando, assim, um comportamento do- do país, conseguiu com muita luta estacar sua
bandeira e marcar sua história.
tado de função educativa.
De 1937 a 1945, a ditadura procura
Historicamente, portanto, o teatro brasileiro nasceu de práticas da religião católica. silenciar o teatro, mas através do teatro de reO grande representante desse movimento foi vista, a ideologia populista mantém-se ativa.
o padre jesuíta José de Anchieta, através de Surgem as primeiras companhias estáveis do
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país, com nomes como: Procópio Ferreira, Jai- em sua volta, com isso ele dá seus primeiros
me Costa, Dulcina de Moraes, Odilon Azevedo, passos no sentido de suprir essas carências
Eva Tudor, entre outros.
com invenções como o desenho e o teatro, nas
suas formas primitivas (MACEDO, 2000).
Uma nova ideologia começava a surgir,
juntamente com um dos maiores patrimônios
Nos seus primórdios, o teatro era uma
do teatro brasileiro: Oswald de Andrade, que espécie de dança dramática coletiva que aborescreveu O Rei da Vela (1933), O Homem e o dava as questões do dia a dia da comunidade,
Cavalo (1934) e A Morta (1937), enfrentando numa espécie de rito de celebração, agradea sufocante ditadura de Getúlio Vargas.
cimento ou perda. Estas pequenas evoluções
deram-se com o passar de várias gerações,
Em 1938, Paschoal Carlos Magno fun- talvez séculos. Este é o espaço onde os mitos
dou o Teatro do Estudante do Brasil. Começam evoluem e surgem danças miméticas (composa surgir companhias experimentais de teatro, tas por mímica e música). Com a ascensão
que se estendem ao longo dos anos, marcan- e consolidação da civilização egípcia, os pedo a introdução do modelo estrangeiro de tea- quenos ritos se arvoram em grandes rituais
tro entre nós, consagrando então o princípio da formalizados e baseados em mitos sedimenencenação moderna no Brasil.
tados. Cada mito conta como uma realidade
veio a existir. Os mitos expressavam os valores
No ano de 1948 surge o TBC, uma de uma dada sociedade, e suas regras eram
companhia que produzia teatro da burguesia concebidas em consonância com as conceppara a burguesia, importando técnica e reper- ções caras ao estado e à religião, pois assumitório, com tendências para o culturalismo es- ram funções políticas e religiosas (COURTNEY,
tético. Já em 57, em meio a preocupações só- 1980).
cio-políticas surge o Teatro de Arena de São
Paulo. Relatos de jornais noticiavam que o TeNão havia separação moderna entre
atro de Arena foi a porta de entrada de muitos as esferas da vida em sociedade. Estes rituamadores para o teatro profissional, e que nos ais difundiam-se, de certo modo, criavam – as
anos posteriores tornaram-se verdadeiras per- tradições e serviam para o divertimento e a
sonalidades do mundo artístico.
honra dos nobres. Entretanto, o berço do teatro ocidental, como o conhecemos, remonta
Já em 64 com o Golpe Militar, as difi- à Grécia. Lá surge o “ditirambo”, um tipo de
culdades aumentam para diretores e atores de procissão informal que servia para homenageteatro. A censura chega avassaladora, fazendo ar o Deus Dioniso (Deus do Vinho). Em seu
com que muitos artistas tenham de abandonar processo evolutivo, o “ditirambo” ganha um
os palcos e exilar-se em outros países. Resta- coro, formado por Coreutas e pelo Corifeu, que
va às futuras gerações manter vivas as raízes cantavam, dançavam, contavam histórias e mijá fixadas, e dar um novo rumo ao mais novo tos relacionados aos Deuses, especialmente a
estilo de teatro que estaria por surgir. “[...] São Dioniso (COURTNEY, 1980).
infindáveis as tendências do teatro contemporâneo. Há uma permanência do realismo e
A grande inovação ocorreu quando se
paralelamente uma contestação do mesmo. criou o diálogo entre Coreutas e o Corifeu, seAs tendências muitas vezes são opostas, mas gundo o autor. Esse diálogo constrói a ação na
frequentemente se incorporem umas às outras história, que agora não são apenas contadas
[...]” (PEIXOTO, s/d).
(como narrativas), mas é mostrado ao público
(dramática), momento em que surgem os priO teatro surgiu a partir do desenvolvi- meiros textos teatrais. No início essa atividade
mento do homem em sociedade, através das era praticada nas ruas, mas depois se tornou
suas necessidades. Os primeiros grupos hu- necessário um espaço próprio para isso, com
manos de caçadores coletores já sentiam a o que aparecem as primeiras edificações conecessidade de melhor conhecer a natureza nhecidas como teatros.
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Como se viu até aqui, a história do
teatro se confunde com a própria história da
humanidade. Transmitir ou modificar a herança
cultural é uma atitude educativa. Nas comunidades tribais as crianças aprendem imitando
os gestos dos adultos nas atividades diárias e
nas cerimônias dos rituais. As crianças aprendiam “para a vida e por meio da vida”, sem
que alguém estivesse especialmente destinado
à tarefa de ensinar. A capacidade mimética da
criança, como disse Walter Benjamin, é a base
para a primeira aprendizagem.

TEATRO E A EDUCAÇÃO
Desde o princípio da vida, o desenvolvimento humano dá-se pela interação com
o meio. Ao nascer, a sobrevivência da criança depende completamente das pessoas que
a cercam. A interpretação dos movimentos e
expressões emotivas da criança permite ao
adulto satisfazer suas necessidades físicas e
afetivas. Enquanto cresce, em contato e em
trocas com o mundo, com pessoas e objetos,
a criança recebe uma gama de estímulos que
propulsionam seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo.
Para Vygotsky (1989), pela interação
social, a criança tem acesso aos modos de
pensar e agir correntes em seu meio. A cultura
compartilha as formas de raciocínio, as diferentes linguagens (como a língua, a música,
a matemática), tradições, costumes, emoções
e muito mais. A utilização de instrumentos é
uma característica essencialmente humana
que possibilita maior domínio do meio e o desenvolvimento de habilidades específicas para
utilizá-lo.
Os signos elaborados pela cultura servem como instrumentos intelectuais que exigem
do homem e lhe possibilitam uma diferenciação do pensamento em relação aos animais.
Um dos pontos cruciais do desenvolvimento
humano, que altera o curso de seu pensamento, é a conquista da fala.

De início, quando a criança profere sons
e sílabas sem significado, a fala tem uma função afetivo-conativa, afirma Vygotsky (2005);
e a inteligência da criança é de tipo prático.
Embora pensamento e fala tenham caminhos
de desenvolvimento parcialmente diferentes,
em determinado momento seus percursos se
encontram mais efetivamente, o que permite a
construção do pensamento verbalizado e da
fala intelectual.
A linguagem, esse sistema de signos
historicamente construído, possibilita uma forma de pensamento qualitativamente muito superior àquele anterior na criança. As emoções,
assim como o pensamento, podem evoluir
de um nível inferior para outro superior, mais
complexo, transformando-se em sentimentos
de acordo com a valorização das mesmas na
sociedade, conforme Teatro na Escola (2010).
Dentre os contextos que têm papel
central na aprendizagem e desenvolvimento
humano está o escolar. É na escola que os
sujeitos têm acesso aos fundamentos científicos do conhecimento. A função primordial do
professor é organizar o meio de modo a provocar o interesse da criança e levá-la a agir para
aprender, pois é a atividade do sujeito sobre o
mundo que lhe permite apropriar-se do conhecimento e da cultura,
Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento
proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar apenas quando a criança interage com
pessoas em seu ambiente e quando em cooperação
com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança [...]. Assim,
o aprendizado é um aspecto necessário e universal
do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente
humanas. (VYGOTSKY, 1989, p. 101).
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O autor fez distinções entre os níveis
de desenvolvimento real e potencial ou proximal. O primeiro pode ser determinado pela
capacidade do indivíduo em realizar, com autonomia, determinada atividade, é o patamar de
desenvolvimento em que ele se encontra, cujas
funções encontram-se amadurecidas.

uma necessidade de todo ser humano, como
afirma Vygotsky (2001). Na escola, o ensino de
artes tem priorizado as artes visuais, ainda que
pouco a pouco a dança, o teatro e a música
venham ganhando espaço.
Trabalhar com essas outras modalidades artísticas envolve o estímulo de outras
percepções sensoriais e regiões do cérebro. A
música necessita de atenção, uso da audição,
exercício intenso, seja para cantar ou para tocar um instrumento. A dança, os movimentos
musculares organizados e controlados, o ritmo,
a atenção ao conjunto ou à música, a organização espacial (VYGOTSKY, 2001).

Quando a criança consegue realizar
uma atividade com a ajuda de um adulto ou
de um colega, mas ainda não consegue fazer
sozinha, observa-se o passo seguinte de seu
desenvolvimento, o nível de desenvolvimento
potencial. A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) representa a diferença entre os dois
níveis e revela as funções não amadurecidas,
mas que, nas palavras de Vygotsky, estão em
O teatro usa a linguagem verbal e corestágio embrionário (VYGOTSKY, 1989, p. 97). poral, a memorização, a atenção, também a organização espacial. Todas exigem a interação
Assim, a ação do meio sobre a criança social e fazem parte da cultura. Todas implicam
e a sua maturidade se completam, enquanto a mobilização de aspectos cognitivos, afetivos,
processo dialético, para que ela sinta, perce- sociais e motores dos sujeitos; implicam ainda
ba e compreenda a realidade. O meio, conti- em aprendizagens, exercício repetitivo, construnua Vygotsky (1994), não é sempre igual, nem ção de conhecimento. Em especial, pretendesequer para a mesma criança porque esta se -se, aqui, tratar da arte do teatro (VYGOTSKY,
modifica e, ainda que vivencie o mesmo lugar, 2001).
as mesmas pessoas, a mesma cultura, ela os
experimenta diferentemente em cada momento
A palavra teatro, em sua origem grede seu desenvolvimento.
ga theatron, significa o lugar de onde se vê e,
para Aristóteles, o teatro permite conhecer, e
Assim, o meio se transforma segun- conhecer além da superfície. Para o pensador
do o processo de desenvolvimento da crian- grego, o teatro tinha a qualidade de ensinar às
ça. Meio e indivíduo, em constante interação, pessoas a enxergarem além do discurso, além
modificam-se mutuamente. Com base no que das aparências, a ver o que estava encoberto,
foi apresentado, propõe-se incluir atividades nas profundezas (GUÉNON, 2004). Tal conheteatrais na escola, pois entende-se que o te- cimento, entretanto, não ocorre de um momenatro é uma atividade artística que privilegia a to para o outro. É uma construção lenta e é
interação social e a ação dos próprios sujeitos, importante começar ainda na infância o aprenpromove o desenvolvimento da imaginação e dizado de ver além das aparências. Vygotsky
o uso da linguagem e cria a ZDP. O teatro é parece concordar com Aristóteles, quando diz:
uma linguagem artística que possibilita o uso
De igual maneira é possível e exequível o pós- efeito
da linguagem oral de forma especial.
No mundo contemporâneo, no qual as
desigualdades sociais e econômicas tornam-se cada vez mais acentuadas nos países em
desenvolvimento, a arte tem sido tratada como
algo supérfluo. Porém, a experiência artística é

cognitivo da arte. Uma obra de arte vivenciada pode
efetivamente ampliar a nossa concepção de algum
campo de fenômenos, levar-nos a ver esse campo
com novos olhos, a generalizar e unificar fatos amiúde inteiramente dispersos. É que, como qualquer
vivência intensa, a vivência estética cria uma atitude

207

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

muito sensível para os atos posteriores e, evidentemente, nunca passa sem deixar vestígios para o nosso comportamento (VYGOTSKY, 2004, p. 342).

Segundo Vygotsky (1932), o ator não
precisa experimentar determinadas situações
para poder sentir uma emoção e reproduzi-la
no teatro. As emoções são construídas socialmente e estão dispersas por todas as situações
e lugares percebidos via sentidos do sujeito,
que é ator na sociedade em que vive e ator no
palco. O sujeito compreende o significado das
emoções e quando e como ele as “utiliza” ou
as sente. Assim, o ator percebe e constrói seus
esquemas de comportamento de acordo com
as situações e experiências vividas por outros
e os transporta para sua atuação no palco.
A interação social na atividade teatral
acontece em diversas dimensões. Há a interação entre ator e escritor do texto através do
próprio texto, entre atores, diretor, técnicos e
outras pessoas envolvidas na montagem de
uma peça, entre os atores durante a representação, enfim, entre sujeitos com diferentes papéis. Uma, contudo, é muito peculiar: há uma
espécie de diálogo entre ator e plateia, por
meio do qual o ator aprende a conduzir os gestos, as palavras, o olhar (VYGOTSKY, 2004).
A reação da plateia, para onde ela olha,
se boceja ou dorme, se ri nas horas “certas” ou
“erradas”, configura para quem está no palco
uma resposta às suas ideias e conceitos sobre
o ser humano, sobre seu caráter, fragilidades,
sua força. Diferentemente da televisão, na qual
a distância entre o ator e a plateia é maior e
este não pode, imediatamente, perceber, sentir, ver, a reação de quem o assiste. No teatro
há um aprendizado de uma linguagem própria desta arte, que expressa o sentimento de
quem assiste, seja via calor do aplauso ou pela
emoção que parece se concretizar e emanar
da plateia ao palco, e vice-versa (VYGOTSKY,
2004).

Na escola, o teatro pode oferecer um
amplo espectro de situações e oportunidades
de aprendizagem e conhecimento. Uma característica importante é o uso que faz da linguagem. No teatro a palavra é, de certa forma, manipulada em relação ao sentido e associada a
imagens. Mas a palavra, sozinha, pode suscitar
inúmeras imagens na mente de quem as ouve
enquanto que uma imagem, ainda que suscite
muitas interpretações, por si, é fechada (VYGOTSKY, 2004).
O ensino das artes visuais tem, como
um de seus objetivos, desvelar a informação
contida na imagem. No teatro, revela-se a informação da voz, do corpo, do gesto, da ação, da
emoção do ator. É necessário que tanto o ator
como o público aprendam a organizar logicamente todas essas informações para compreenderem o significado do espetáculo teatral e
para se comunicarem entre si. Essas informações, antes de chegarem ao palco, estão presentes na sociedade, são construídas nela e
nas relações que nela se estabelecem. Há, então, um processo até certo ponto intuitivo pelo
qual ator e plateia aprendem um com o outro
sobre a realidade que os cerca (VYGOTSKY,
2004).
O autor (2004) nos diz que a experiência pessoal do educando é a base do processo pedagógico, que “a educação se faz através da própria experiência do aluno, a qual é
inteiramente determinada pelo meio, e nesse
processo o papel do mestre consiste em organizar e regular o meio” (p. 67). O professor
precisa organizar atividades que permitam a
experiência direta dos alunos com os objetos
do conhecimento e ao mesmo tempo os estimulem a aprender. Sabemos que as crianças
estão em constante desenvolvimento e que o
teatro serve para eles como uma forma de aprimorar a criatividade, suas habilidades e é por
isso que existem vários estudos e teorias que
apoiam o uso do teatro na escola.
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Pode-se dizer que a criança não se desenvolve plenamente sem fazer a arte do teatro, de uma ou de outra forma a criança representa com o teatro muitas de suas aventuras e
assim desenvolve seus conhecimentos e suas
habilidades. Por isso, “a arte tem sido proposta
como instrumento fundamental de educação,
ocupando historicamente papéis diversos, desde Platão” (PCN, 1993, p. 83).
Então o teatro na educação tem como
objetivo criar uma comunicação entre os envolvidos a qual irá assumir vários aspectos dependendo do formato que se apresenta o conteúdo e o texto, mas sempre com o intuito de
transmitir alguma coisa através das expressões
corporais e da voz para que está assistindo.
Por isso é fundamental que as crianças gostem
do que estão fazendo para tornar esta apresentação bem espontânea, pois quanto mais livre
e espontâneo for o processo criativo nas aulas
de teatro, mais didático será o seu resultado,

Desde muito cedo a criança brinca.
Mas aos poucos o brincar, principalmente o
jogo simbólico vai cedendo ao jogo de regras.
Na escola esse jogo torna-se coletivo, se até
então ele era realizado sem uma finalidade específica, por simples prazer, o que não queremos dizer que na escola o jogo não tenha essa
função, a de dar prazer à criança, mas agora
ele tem uma finalidade, desde que o professor
tenha planejado sua ação e espere um resultado dela. Desta forma, o jogo na escola, ou na
sala de aula, torna-se coletivo, nada mais é do
que um exercício em que se respeitam regras
e se constitui a base do contrato moral (PCN,
1998).

O uso do teatro em sala de aula facilita o entendimento das atividades, tornando-as
mais acessíveis e interessantes. O aluno construindo o seu saber, de forma coletiva, aprende a ser crítico, a memorizar os passos das
atividades, a observar a sequência e o resultado final, a coordenar as atividades propostas. Cabe ao professor utilizar essa ferramenta
como forma de aprendizagem pois o lúdico é
a importância da diversão justifica-se porque imitar
muito bem recebido pelas crianças e o teatro
a realidade brincando aprofunda a descoberta e é
geralmente é inovador, porém deve ser usado
uma das primeiras atividades, rica e necessária, no respeitando cada individualidade.
auxílio do processo de eclosão da personalidade e
do imaginário que constitui um meio de expressão
privilegiado da criança (CAVASSIN, 2008, p 41).

Outro caminho através do qual o teatro pode ser útilmente explorado na educação
é o caminho das dramatizações consideradas
como uma espécie de recurso pedagógico
para o ensino de outras disciplinas. A criança,
ao começar a frequentar a escola, possui a capacidade de teatralidade como um potencial e
como uma prática espontânea vivenciada nos
jogos de faz-de-conta. Cabe à escola o desenvolvimento no jogo dramatizado oferecendo
condições para o exercício consciente e eficaz,
para a aquisição e ordenação progressiva da
linguagem dramática. Deve tornar consciente
as suas possibilidades sem a perda de sua espontaneidade lúdica e criativa que é característica da criança ao ingressar na escola (PCN,
1998, p. 84).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica,
buscou entender as formas como as práticas
teatrais utilizadas no ambiente escolar podem
contribuir para a melhor aprendizagem dos
alunos em diversos aspectos: cognitivo, afetivo e intelectual. Utilizamos como aportes teórico metodológicos os trabalhos de Almeida
(2003); Antunes (2003); Cavassin (2008) e
Hauer (2005), que abordam a temática discutida neste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, teses, livros e outros trabalhos
científicos que discutem e apresentam reflexões, que podem contribuir para uma maior
compreensão da temática sobre Práticas Teatrais no ambiente escolar e seus efeitos na
vida do ser humano, em especial na Educação
Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O teatro na escola é acima de tudo um instrumento de aprendizagem. Como se pode
perceber dentro deste estudo, esse tipo de técnica difere do teatro visto em outros espaços, pois
não tem, obrigatoriamente, objetivo de promover espetáculo, nem tão pouco formar artistas.
O trabalho cênico deve consistir em fazer com que os alunos saibam resolver conflitos
relacionados ao ambiente escolar e, por consequência, ao social. Ao concluir as reflexões a que
este estudo se propõe, resgato minhas intenções de pensar a formação do sujeito livre, crítico
e criativo.
Considerando a construção do sujeito histórico como fundamental para a proposição de
uma sociedade mais justa, conforme a reflexão feita, a partir do pensamento de Vygotsky, reconhece que também cabe à escola, como instância regular de formação em nossa sociedade,
pensar práticas pedagógicas que se empenhem nesse pensamento, possibilitando que o aluno
cresça diante dos obstáculos.
Nas atividades realizadas com o teatro na escola, encontramos características que favorecem ao sujeito, que ao participar ele construirá um conceito de solidariedade, fraternidade,
recolocando-o no caminho de evolução em um processo de emancipação. Por fim, importante é
a contribuição do Teatro como meio de interação e aprendizagem entre aluno e professor. Trabalhar com atividades teatrais, propiciando esta experiência tão especial, implica em mobilizar capacidades e habilidades para a vida do aluno, na escola e fora dela. Não se pretende dizer que
o teatro ou qualquer outra atividade artística sejam os redentores da humanidade ou da escola.
Mas, de qualquer modo, a arte é um elemento fundamental para a vida e que pode contribuir na
construção de uma sociedade composta de cidadãos que saibam situar-se integralmente entre
as suas dimensões afetiva e cognitiva.
Concluímos que este artigo nos possibilitou através de pensadores renomados tais
como: Vygotsky, Piaget entre outros que o uso do teatro pode possibilitar ao professor uma forma inovadora de transmitir conhecimento e contribuir para uma educação melhor e de qualidade
onde os valores culturais são resgatados e respeitados, toda forma de aprendizagem sempre é
bem vinda quando feita com amor, sabemos que alguns professores não são preparados para
trabalhar o teatro porém se incentivados e tiverem uma formação poderão agregar essa ferramenta como forma de transmitir a arte dentro da escola em suas múltiplas funções e disciplinas.
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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.
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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.

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.

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
O conceito psicomotor apareceu no
corrente neurológica estava muito presente.
Mas a psiquiatria também está se desenvolven- início do século XX com as descobertas bádo. Piaget tratou da inteligência como um meio sicas da neuropsiquiatria. Autores como Wernicke, Dupré, Sherrington e outros foram os
de adaptação (MACHADO; TAVARES, 2010),
que transcenderam o pensamento dualista, deA história da psicomotricidade, representada já um monstrando a relação entre desordens motoras
século de esforço de ação e de pensamento, a sua e mentais (GONÇALVES, 2004).
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).

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).

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 AlemaFinalmente, deve se considerar durannha em 1843 por Wilhelm Griesinger, fundador
da e depois retomado na França por Ernest Du- te esta primeira metade do século XX, o surgimento de métodos de grandes pedagogos
pré no início do século XX.
como Montessori, Decroly, Freinet, Deligny, etc.
No entanto, Julian de Ajuriaguerra e seus colaboradores (como os professores Dr. Richard e
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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).

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
Certamente, devido ao seu esquema- e o motor.
tismo, a explicação do funcionamento humano
como uma máquina complexa (o corpo) lideÉ algo basicamente referido ao movirada por um piloto experiente (a psique) ainda mento, mas com conotações psicológicas que
está tão arraigada no pensamento atual. Além excedem o puramente biomecânico. As habilidas implicações morais ou religiosas que en- dades psicomotoras não se preocupam, porfatizam fortemente a hipótese da alma como tanto, com o próprio movimento humano, mas
algo qualitativamente diferente do corpo. A ina- com a compreensão do movimento como fator
dequação desse tipo de explicação é cada vez de desenvolvimento e expressão do indivíduo
mais evidente, pois o corpo humano não é um em relação ao seu ambiente (GONÇALVES,
mecanismo a serviço de uma entidade supe- 2004).
rior.
Ao estudar o movimento como um feO grau de evolução que a espécie hu- nômeno comportamental, ele não pode ser isomana alcançou permite que ela use suas pos- lado de outras coisas. Somente considerado
sibilidades corporais (o cérebro também é um globalmente, onde movimentos expressivos e
corpo) para criar, comunicar, resolver proble- atitudes significativas estão integrados, é posmas, perceber, ter sensações, se relacionar, ter sível perceber a especificidade motora e atitusentimentos, entender, desejar, acreditar, lem- dinal do ser humano. As habilidades psicomobrar, projetar, organizar, tirar conclusões, etc., toras buscam fazer uma leitura globalizada do
enfim, realizar atividades, de forma mais ou progresso e aquisição dos movimentos motomenos controlada ou espontânea, que consti- res que marcam a evolução da criatura humatuam a especificidade de seu comportamento, na e cuja importância determina a evolução de
que os identifica como seres humanos, além outros processos (linguagem, relacionamento
de sua forma humana (FONTANA, 2012).
afetivo, aprender a ler, escrever e calcular etc.).
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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).

das diferentes aptidões e potencialidades do
sujeito em todos os seus aspectos (motor, afetivo-social, comunicativo-linguístico, intelectualcognitivo), (PINHO et al., 2009).
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).

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
No campo educacional, uma conceppadrões normais de movimento (OLIVEIRA, ção de habilidades psicomotoras foi desenvolvi2013).
da como uma maneira de estimular o processo
evolutivo normal da criança em seus primeiros
Esse conceito aproxima o ser humano anos (geralmente desde o nascimento até os 8
das habilidades psicomotoras como área de anos). Essa atividade psicomotora educacional
conhecimento e estudo. Mas as habilidades é direcionada, como de costume na escola, a
psicomotoras também são, e talvez fundamen- um grande grupo e responde a uma abordatalmente, desde o início, uma técnica que visa gem educacional clássica que pode ser resudesenvolver as habilidades do indivíduo (inte- mida no esquema de programação-desenvolviligência, comunicação, afetividade, aprendiza- mento- avaliação com características próprias:
do...) através do movimento, tanto em indivídu- observação, estruturação da intervenção, diagos normais como em pessoas que sofrem de nóstico (equilíbrio) psicomotor, etc. (PINHO et
distúrbios motores.
al., 2009).
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

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).
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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).

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).

Já para Wallon, o autor ressalta que:
LATERALIDADE
“O esquema corporal é um elemento básico indispensável para a formação da personalidade
O corpo humano, embora no nível
da criança. É uma representação relativamente
global, científica e diferenciada que a criança anatômico seja simétrico, no nível funcional é
tem do seu corpo (WALLON apud FONTANA, assimétrico. O termo lateralidade refere-se à
preferência de usar uma das partes simétricas
2012, p. 46).
do corpo humano, mão, olho, ouvido e pé. O
Os distúrbios do esquema corporal, se processo pelo qual se desenvolve é chamado
não por causa neurológica, estão relacionados lateralização e depende da dominância hemisa déficits em seus conhecimentos ou em sua férica. Assim, se a dominância hemisférica for
representação simbólica, devido a lateraliza- deixada, uma dominância lateral direita é apreção inadequada, concepção espacial ou por- sentada e vice-versa. Se uma pessoa é destra
que não podem posicionar o corpo como um ou canhota depende do processo de lateralização (FONTANA, 2012),
objeto no campo do relacionamento.
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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).

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
para o lado ou a mão com a qual o sujeito é
mais hábil e / ou preciso (FONTANA, 2012).

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).
A estrutura temporal possui dois componentes principais: ordem e duração. A ordem 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.
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 estí219
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mulo 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

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).

EQUILÍBRIO
Ele reúne um conjunto de habilidades
estáticas e dinâmicas, incluindo controle de
postura e desenvolvimento de locomoção. É
uma etapa essencial no desenvolvimento neuropsicológico da criança, pois é fundamental
para executar qualquer ação coordenada e intencional. Quanto menos equilíbrio a criança
tiver, mais energia consumirá na execução e
coordenação de uma determinada ação, fazendo com que ela acabe distraindo a atenção e
aumentando a ansiedade (GIBELLI, 2014).

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 difeA IMPORTÂNCIA DA
rentes experiências que estão ocorrendo desPSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
de que exijam controle corporal para adaptar
INFANTIL
as ações aos objetivos. Esse aspecto afeta o
controle postural e o grau de extensibilidade
Incentivar o desenvolvimento motor,
dos membros. É um fator relacionado à manutenção e controle da atenção, emoções e per- cognitivo, psicomotor, afetivo na educação Infantil é de enorme relevância para que a criansonalidade (GIBELLI, 2014).
ça não tenha dificuldades quando atingir a
idade adulta. Dentre os principais motivos de
INDEPENDÊNCIA MOTRIZ
retardo motor pode se citar: baixo peso ao nasConsiste na capacidade de controlar cer, índice educacional precário dos pais, inseparadamente cada segmento motor neces- fecções neonatais, distúrbio cardiovasculares,
sário para a execução de uma determinada ta- neurológicos e respiratórios, baixas condições
refa, aspecto que se espera que seja realizado socioeconômica, desnutrição e prematuridade
corretamente em crianças de sete a oito anos (WILLRICH, 2008),
(FONTANA, 2012).
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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 idade, etapa vital do desenvolvimento humano,
pode atuar na prevenção de dificuldades de
aprendizagem (FONSECA, 2008),
É nesse período que se instalam as principais dificuldades em todas as áreas de relação com o meio
ao qual está inserido e que, se não forem exploradas
e trabalhadas a tempo, certamente trarão prejuízos
como dificuldades na escrita, na leitura, na fala, na
sociabilização, entre outros. [...] Observando o indivíduo de forma global, a psicomotricidade faz-se
necessária tanto para a prevenção e tratamento das
dificuldades quanto para a exploração do potencial
ativo de cada um (BUENO, 1998, p. 51).

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).

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).

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, superaAs habilidades psicomotoras do meni- ção de seus limites e muito mais.
no 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
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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.

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.

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 explícito ou a construir
hipóteses”. (GIL, 2008, p. 41).

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.

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:

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.

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”.
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).

Desse modo, essa 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.
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.
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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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O PAPEL DO NEUROPSICOPEDAGOGO

RESUMO: Muitos são os desafios encontrados pelo professor quando recebe em sua sala uma
criança com transtornos mentais por se tratar de uma situação que está na contramão do
convencional, onde nos deparamos com uma criança com tais transtornos, o professor necessita recorrer a diversas fontes que sejam capazes de contribuir para uma prática docente
que visem alcançar todas as crianças. Com base de uma revisão bibliográfica, busco com este
estudo repensar as estratégias de ensino para que o currículo seja adequado ao estudante e
o auxílio do neuropsicopedagogo, por meio de propostas de ensino e aprendizagem que respeitem o tempo de cada criança e suas habilidades e competências que necessitam de uma
constante prática.

Palavras-chave: Saúde Mental; Serviços de Saúde; Professor; Criança; Adolescente.
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INTRODUÇÃO

A

lém do psicopedagogo estudar as características da aprendizagem, o processo
de ensino e de onde se originam os problemas na aprendizagem, o neuropsicopedagogo frente aos seus conhecimentos pode elaborar relatórios para encaminhar
as crianças ou adolescentes com distúrbios mentais para o neurologista, pediatra e psiquiatra,
caso seja necessário, auxiliando na identificação do diagnóstico.
Na escola ele irá auxiliar os pais a entenderem o problema de seus filhos e o tipo de
trabalho que será desenvolvido para o tratamento e as intervenções necessárias, mostrando à
família que esta é o principal agente de sucesso na intervenção.
Esse trabalho será feito sempre de forma interdisciplinar com a presença do Coordenador Pedagógico, do professor e, caso haja na escola, do especialista.Para que o sucesso ocorra
é preciso também que os educadores mantenham junto a seus alunos relações de cordialidade,
afeição, simpatia, de maneira que possam motivar esses alunos, fazendo-os sentirem-se estimulados a aprender.
Para Paulo Freire e Shor (1987), essa interação é muito importante entre os educadores
e os alunos, pois facilitará o processo de aprendizagem:
[...] a questão da linguagem, isto é, o idioma com o qual o professor fala para seus alunos...as diferenças
entre linguagem e a linguagem dos alunos, seriam um obstáculo ao diálogo. [...] o abismo entre a linguagem
de aluno se a de seu professor é grande (FREIRE & SHOR, 1987, p. 171).
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O PAPEL DO NEUROPSICOPEDAGOGO

Apresenta a neuropsicopedagogia, como um novo
campo de conhecimento que através dos conhecimentos neurocientíficos, anexa aos conhecimentos
da pedagogia e psicologia vem contribuir para os
processos de ensino-aprendizagem de indivíduos
que apresentam dificuldades de aprendizagem (HENNEMANN, 2012, p. 6).

O neuropsicopedagogo dentro da instituição escolar, além de ter um papel preventivo ele também possibilita a otimização dos
processos de ensino-aprendizagem. Esse profissional vem somatizar conhecimentos com
os demais envolvidos no processo educativo,
Riechi nos diz que é muito importante
contribuindo para a melhoria da qualidade na
compreender os mecanismos e ações internas
aprendizagem.
do sujeito, pois são determinantes para a interContribuem para que se desenvolvam venção pedagógica, psicológica e neuropsicometodologias que abordam várias barreiras pedagógica, pois para que ocorra a aprendizapara a aprendizagem apresentadas pelas crian- gem é necessário observar alguns fatores que
ças no ambiente escolar, pois esse profissional se interligam, como o funcionamento, estrutura
precisa compreender as respostas cerebrais cerebral, processo de informação para que asque surgem devido aos estímulos externos, e sim melhore o processo cognitivo. Sendo astambém é responsável pela investigação e in- sim:
tegração destes indivíduos com o meio em que As habilidades mentais superiores podem ser: “funções motoras, linguagem receptiva, linguagem exestão inseridos,
Para a neuropsicopedagogia as dimensões que interagem, configurando a aprendizagem do ser humano
podem ser classificadas como: orgânica, sociocultural, afetiva e intelectual. Nessa configuração há uma
dinâmica de estruturas sensoriais, perceptivas, cognitivas e motoras que coexistem quantitativa e qualitativamente habilitando o sujeito para a aprendizagem.
As bases da neuropsicopedagogia são essenciais
para se entender a funcionalidade cerebral que efetiva funções com: memória, percepção, discriminação,
orientação, motricidade, entre outras (RIECHI, 2002,
p. 5).

A neuropsicopedagogia surge como
uma nova área do conhecimento e pesquisa
na atuação interdisciplinar, adquirindo conhecimentos neurocientíficos e tendo como foco
os processos de ensino e aprendizagem,buscando obter informações de todas as ciências
que possam contribuir para melhor entender o
processo de aprendizagem de cada indivíduo.
Assim sendo, a neuropsicopedagogia, que reúne conhecimentos da neurociência, psicologia
e pedagogia realiza um trabalho de prevenção,
porque avalia e auxilia nos processos didáticos-metodológicos e na dinâmica institucional
para que ocorra um melhor processo de ensino-aprendizagem,

pressiva, memória, processos intelectuais, habilidades aritméticas, organização acústico-motora,
funções visuais, leitura e escrita e funções sinestésicas (ANTUNHA apud RIECHI, 2002, p.7-8).

A neuropsicopedagogia é uma ciência
que estuda o sistema nervoso e sua atuação no
comportamento humano, tendo como objetivo
a aprendizagem, fazendo inter-relação entre o
estudo da neurociência com os conhecimentos
da psicologia cognitiva e da pedagogia,
Além da neuropsicopedagogia ter atribuições da psicopedagogia de estudar as características da aprendizagem humana, processos de ensinagem e a origem das alterações na aprendizagem promovendo
a identificação, diagnóstico, reabilitação e prevenção
frente às dificuldades e distúrbios das aprendizagens,
o neuropsicopedagogo, mediante seus saberes e conhecimentos da neurociência, poderá elaborar pareceres de encaminhamentos para neurologistas, pediatras e psiquiatras, auxiliando-os na identificação
diagnóstica, mediante o quadro de sintomas e queixa
principal (KRUG, 2011, s/p).
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Desta forma o neuropsicopedagogo
possui um conhecimento melhor estruturado
sobre a função cerebral, entendendo a forma
como esse cérebro recebe, seleciona, transforma, memoriza, arquiva, processa e elabora
todas as sensações captadas,
Essas informações captadas devem ser adaptadas
às metodologias e técnicas educacionais para todas
as crianças, desta forma o neuropsicopedagogo poderá desempenhar funções como: Rever aspectos
do desenvolvimento humano a partir das novas descobertas da neurociência; enumerar fatores que afetam negativamente e positivamente o desenvolvimento neuropsicológico; reconhecer aspectos envolvidos
nos processos de memória e atenção relativos à
aprendizagem; compreender os problemas referentes
ao Déficit de Atenção e Hiperatividade, transtornos de
aprendizagem para que se realizam encaminhamentos pedagógicos pertinentes a cada caso; relacionar
memória e desenvolvimento destacando recursos
que favorecem a aprendizagem e assessoramento
técnico frente a instituições voltadas ao trabalho de
Educação Especial Inclusiva, Atendimento Clínico ou,
em mais recente proposta, no apoio ao trabalho com
Saúde Mental (HENNEMANN, 2012, p.6).

Ventura define a neurociência como:
a neurociência compreende o estudo do sistema nervoso e suas ligações com toda a fisiologia do organismo, incluindo a relação entre cérebro e comportamento. o controle neural das funções vegetativas
– digestão, circulação e respiração, homeostase,
temperatura – das funções sensoriais e motoras, da
locomoção,reprodução, alimentação e ingestão de
água, os mecanismos da atenção e memória, aprendizagem, emoção, linguagem e comunicação, são
temas de estudo da neurociência e da neuropsicopedagogia ( ventura, 2010, p. 123).

Os estudos da neuropsicopedagogia
auxiliam o conhecimento do cérebro humano e
a sua relação com a aprendizagem, pois se trata de uma obra em andamento, em constante
evolução. A área de contato entre os neurônios
é conhecida como área sináptica onde ocorre
a sinapse, que é o local em que ocorrem ligações entre neurônios por impulsos nervosos

ou eletroquímicos, chamados de potenciais de
ação. Isso segundo a autora é a nossa comunicação interna.
Verificamos que o cérebro armazena
fatos separadamente e a aprendizagem ocorre
quando novos estímulos acontecem. O cérebro está sempre em constante interação com o
meio através dos estímulos, facilitando ou dificultando a memorização, pois está sempre querendo fazer conexões entre as memórias novas
e as já existentes. Não existem dois cérebros
iguais, porque, uma vez que a aprendizagem o
modifica, quanto mais a pessoa aprende, mais
diferenciado se torna o cérebro.
Considerando a neurociência como
uma ciência nova podemos dizer que a interface
cérebro x aprendizagem precisa de investimento científico por parte de nossos governantes,
porém os profissionais das mais diversas áreas
têm voltado seus estudos para esse enfoque,
principalmente os profissionais da educação,
pois é preciso entender a conexão do cérebro
x aprendizagem para poder auxiliar as crianças
que adentram a escola nos dias atuais.
Estudos de Tokuhama-Espinosa, demonstraram que:
[...] enquanto milhares de estudos foram devotados
para explicar vários aspectos da neurociência (como
animais incluindo humanos, aprendem), apenas alguns poucos estudos neurocientíficos tentaram explicar como os humanos deveriam ser ensinados,
para maximizar o aprendizado. [...] das centenas
de dissertações devotadas ao “ensino baseado no
cérebro”, ou “métodos neurocientíficos do aprendizado”, nos últimos cinco anos, a maioria documentou
a aplicação destas técnicas, ao invés de justificá-las
(TOKUHAMA-ESPINOSA, 2008, apud Zaro, 2010,
p.205).

Assim, o neuropsicopedagogo está
em constantes buscas de conhecimento sobre
transtornos, síndromes, patologias e distúrbios
que podem gerar sérios problemas em crianças e adolescentes.
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Através dos conhecimentos da neuropsicopedagogia existe a possibilidade de se entender como é o processo de desenvolvimento
da aprendizagem de cada indivíduo, mostrando melhoras nas perspectivas educacionais e
assim desmistificar a ideia de que a aprendizagem não ocorre para alguns, pois na verdade sempre haverá a aprendizagem, no entanto
para alguns ela virá acompanhada de estimulações e atividades diferenciadas, sendo respeitado o ritmo de desenvolvimento de cada um.
Seguindo esta linha de pensamento
Tokuhama-Espinosa considera de significativa
importância como elementos essenciais nas
intervenções neuropsicopedagógicas:
a) Estudantes aprendem melhor quando são altamente motivados do que quando não têm motivação; b)
stress impacta aprendizado; c) ansiedade bloqueia
oportunidades de aprendizado; d) estados depressivos podem impedir aprendizado; e) o tom de voz
de outras pessoas é rapidamente julgado no cérebro
como ameaçador ou não-ameaçador; f) as faces das
pessoas são julgadas quase que instantaneamente
(i.e. intenções boas ou más); g) feedback é importante para o aprendizado; h) emoções têm papel-chave
no aprendizado; i) movimento pode potencializar as
oportunidades de aprendizado; k) nutrição impacta
o aprendizado; l) sono impacta consolidação de memória; m) estilos de aprendizado (preferências cognitivas) são devidas à estrutura única do cérebro de
cada indivíduo; n) diferenciação nas práticas de sala
de aula são justificadas pelas diferentes inteligências
dos alunos (TOKUHAMA-ESPINOSA, 2008, apud
ZARO, 2010, p. 204).

petência para orientar de que forma a aprendizagem pode se tornar mais significativa no
processo de aprendizagem do aluno.
Vale ressaltar ainda o que Hennemann
descreveu sobre as práticas neuropsicopedagógicas atribuídas a estes profissionais: “O
grande avanço da Neuropsicopedagogia no
Brasil se deu através do Centro Sul Brasileiro
de Pesquisa e Extensão – CENSUPEG” . Dentro
deste contexto educacional os profissionais da
Neuropsicologia Clínica são capacitados para:
° Compreender o papel do cérebro do ser humano
em relação aos processos neurocognitivos na aplicação de estratégias pedagógicas nos diferentes espaços da escola, cuja eficiência científica é comprovada pela literatura, que potencializaram o processo de
aprendizagem.
° Intervir no desenvolvimento da linguagem, neuropsicomotor, psíquico e cognitivo do indivíduo.
° Adquirir clareza política e pedagógica sobre as
questões educacionais e capacidade de interferir no
estabelecimento de novas alternativas neuropsicopedagógicas e encaminhamentos no processo educativo.
° Compreender e analisar o aspecto da inclusão sistêmica,abrangendo educandos com dificuldades de
aprendizagem e sujeitos em risco social (HENNEMANN, 2012, p.11).

Com isso, o neuropsicopedagogo terá
condições de identificar nos indivíduos essas
sintomatologias, procurando conhecer quais
competências e habilidades esses indivíduos
possuem, propondo uma intervenção neuropsicopedagógica, que precisará ser acompanhada por familiares, professores, equipe pedagógica e demais profissionais que se fizerem
Conforme as considerações de Tokuha- presentes na vida desses indivíduos. Para Alma-Espinosa, percebemos que o ato de apren- meida:
der é muito complexo, pois envolve emoção,
A neurociência tem apresentado diariamente novas
interação, alimentação, descanso, motivação, descobertas que não era possível saber antes. Hoje,
entre outros, não sendo apenas questão de talvez, a melhor e a mais importante descoberta da
memorização.
ciência que estuda o cérebro seja a questão da plasPor isso, os neuropsicopedagogos pre- ticidade cerebral, ou seja, no passado, acreditavacisam ter uma visão de como ocorre a apren- -se que quem não aprendia, não aprendia e ponto
dizagem do educando no espaço educativo, final. Seu cérebro não dava conta e nunca poderia
dar conta da aprendizagem, e, dessa forma, cabia
somando com a equipe multidisciplinar, atenao indivíduo desaparecer dos meios acadêmicos e
tando também para a metodologia de ensino sociais. Era uma exclusão fundamentada até mesmo
do professor, porque conforme os estudos cita- pela ciência (ALMEIDA, 2012, p.44).
dos acima, esses profissionais possuem com230
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Então constatamos que a Neurociência
veio para mudar as concepções do passado e,
por meio de pesquisas e estudos sobre o funcionamento do cérebro demonstrar que o mesmo possui diversas potencialidades e que, o
neuropsicopedagogo pode despertar o grande
potencial de sua clientela (ALMEIDA, 2012).
Assim, a Neuropsicopedagogia Clínica
vem conquistando seu espaço, surgindo como
uma nova área do conhecimento e pesquisa
na atuação interdisciplinar, ganhando conhecimentos neurocientíficos e tendo como foco os
processos de ensino-aprendizagem, comenta
a profissional especialista Maria da Graça. “O
trabalho é realizado com atividades que avaliam e intervêm nos processos de aprendizagem, procurando obter informações de todas
as ciências, tenho diversas especializações
para que possam contribuir para formar o entendimento mais detalhado da aprendizagem
de cada indivíduo”, enumera (ALMEIDA, 2012).
Dessa forma, a Neuropsicopedagogia,
que agrega conhecimentos da neurociência,
psicologia e pedagogia tem como foco o trabalho preventivo, porque avalia e auxilia nos
processos didático-metodológicos e na dinâmica institucional para que ocorra um melhor processo de ensino-aprendizagem, encerra Maria
da Graça (ALMEIDA, 2012).
Por isso, é de fundamental importância
que o professor desenvolva propostas que busquem alcançar a criança e o adolescente em
sua essência, propondo situações de ensino
e aprendizagem com o foco e direcionamentos eficientes, respeitando a individualidade
de cada um ,contando sempre que necessário
com a ajuda e orientação do neuropsicopedagogo (ALMEIDA, 2012).

O NEUROPSICOPEDAGOGO NA
EDUCAÇÃO
O neuropsicopedagogo é um especialista da junção da neurociência, psicologia
e pedagogia, que busca compreender o funcionamento do cérebro, além de adaptar as
melhores metodologias educacionais aos indivíduos com sintomas cognitivos e emocionais
debilitados.
De antemão, esse profissional, deve
conhecer as anomalias neurológicas para desenvolver um papel de acompanhamento pedagógico às pessoas que apresentem essas
sintomatologias, sendo assim um dos elementos mais importantes para desenvolver e estimular novas sinapses diante do processo de
ensino e aprendizagem (TABAQUIM, 2003).
O trabalho do neuropsicopedagogo em
âmbito escolar ou fora dele é de propor exercícios de estímulos aos pacientes/alunos que
auxilie as atividades cerebrais. O cérebro por
sua vez, tem as funções de receber, selecionar,
memorizar e processar os elementos captados
pelos sensores, a qual essa compreensão desse órgão, auxilia no trabalho desse profissional.
Sendo assim, realiza um trabalho que avalia e
auxilia nos processos didático-metodológicos
e na dinâmica institucional para um melhor processo de ensino e aprendizagem, direcionando suas atenções para aquelas pessoas com
transtornos diversos e que necessitam de um
olhar mais apurado em seu tempo de aprendizagem.
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Aliás, todo ser humano tem capacidade para aprender, não importando suas limitações. Em linhas gerais, os alunos que apresentam deficiências sensoriais, mentais, cognitivas
ou transtornos significativos no comportamento
em âmbito escolar, são amparados pela Educação Inclusiva, leis que foram discutidas na Declaração de Salamanca (1994), na Conferência
de Jomtien (1990), Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (1996), a Revista Educação em Foco – Edição nº 11 – Ano: 2019 39
qual ratificaram que todos, devem tem possibilidades de integrar-se ao ensino regular e sem
restrição. Desse modo, a escola deve adaptar-se para atender essas necessidades ao inseri-los em classes regulares, buscando caminhos
que favoreçam a integração dos mesmos em
boas práticas e replicabilidade posteriormente.
Porém, no cotidiano escolar a realidade é outra, pois pais, educadores e os próprios
colegas de sala, não estão preparados para
auxiliar o incluso nas turmas regulares de ensino da Educação Básica.
Contudo, percebe-se que falta de investimentos e principalmente o reconhecimento
dessa profissão está aquém do esperado, salvo algumas instituições de ensino particulares
e públicas da Educação Básica no país. Atualmente a escola é a única instituição de ensino
capaz de ampliar as questões de aprendizagens e sociais dos indivíduos, mas vem recebendo inúmeras tarefas perdendo o foco com a
relação com o saber. Assim, a escola e cérebro
com suas funções específicas remetem ao desenvolvimento cognitivo, por isso devem estar
agregadas as funções do neuropsicopedagogo
que fará a amálgama para o sucesso escolar.

Ao conhecer as funções neurofuncionais de alunos com determinadas limitações,
o neuropsicopedagogo torna-se primordial
para o processo educacional ao empregar
como recurso principal, entrevistas dedicadas
à expressão e comportamentos em busca do
diagnóstico educacional. Assim, será capaz de
desenvolver um trabalho pertinente, proporcionando assim, um processo eficaz na aprendizagem dos alunos da Educação Básica.
A atribuição do neuropsicopedagogo,
em conhecer os distúrbios das aprendizagens
e posteriormente os processos da aprendizagem humana, tem a função de identificar, diagnosticar e encaminhar a outros especialistas
por meio de pareceres e laudos.
Distúrbios esses, que podem estar relacionados a leitura, a escrita, a matemática,
a situação problemas, a déficit visual, motora,
transtornos emocionais ou desenvolvimento intelectual. Com essas observações específicas
pode-se endossar os recursos mediante os outros laudos de profissionais de saúde, a partir
do quadro de sintomas existentes do aluno, e
assim, trilhar o caminho para a solução do problema de aprendizagem dos mesmos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É nossa responsabilidade como educadores, observar, perceber e amenizar esses problemas, pois somos um canal que levará a essas crianças a possibilidade de um bom desenvolvimento, desde o trato com a família, a encaminhamentos para especialistas.
Precisamos nos preparar para lidar com situações diversas encontradas na escola, refletindo sobre a importância da afetividade, de modo que os alunos possam ser compreendidos,
aceitos e respeitados, e que os professores possam saber ouvir, dialogar e apoiar esses alunos
para que busquem superar suas dificuldades, pois, muitas vezes, o carinho e atenção que tem
é só o que recebem na escola.
É necessário ainda conscientizarmos as famílias, que, mesmo sendo preciso trabalhar
fora o dia todo, ainda assim, tem-se que dispensar um tempo para o diálogo com os filhos, saber como foi seu dia e quais são suas angústias. A família é peça chave e primordial na vida
da criança e do adolescente, pois as interações ocorridas na família exercem uma ação muito
importante no desenvolvimento social deles.
A escola tem o dever de fornecer o apoio pedagógico especializado e auxiliar a família
a encontrar alternativas para a solução de problemas ,formando uma parceria e uma visão ampliada de Educação Integral.
A tarefa do docente é muito complexa, requerendo dedicação e compromisso ao lidarmos com as dificuldades de aprendizagem, pois estaremos construindo a formação escolar. É
preciso pensar quais metodologias serão usadas adequadamente para enfrentar as dificuldades
das crianças de forma coletiva e superar os desafios, conseguindo um resultado de aprendizado
para educador e educando. O professor precisa compreender que embora haja diferenças e
dificuldades, todas as crianças têm condições de aprender, desde que vivenciam experiências
que favoreçam o seu desenvolvimento.
O neuropsicopedagogo é de suma importância, pois, estará assegurando o trabalho
cognitivo, estimulando o desejo e a vontade de aprender, melhorando e ampliando habilidades e
talentos, e, acima de tudo ajudando o professor a fazer com que seu trabalho pedagógico flua e
a aprendizagem aconteça, pois ele é o especialista gerenciador do processo ensino-aprendizagem da escola e deverá estabelecer contato com professor-aluno, pais-aluno, psicólogo-aluno.
Com isso acreditamos que estas relações irão interferir no processo ensino-aprendizagem de
forma positiva.
O foco do trabalho do profissional da neuropiscopedagogia é a realização de entrevistas
em busca de um diagnóstico. Nesse pensamento, Barbosa nos diz que:
Transformar a aprendizagem em prazer não significa realizar uma atividade prazerosa, e sim descobrir o
prazer no ato de: construir ou de desconstruir o conhecimento; transformar ou ampliar o que se sabe;
relacionar conhecimentos entre si e com vida; ser co-autor ou autor do conhecimento; permitir-se experimentar diante de hipóteses; partir de um contexto para a descontextualização e
vice-versa; operar sobre o conhecimento já existente; buscar o saber a partir do não
saber, compartilhar suas descobertas; integrar ação, emoção e cognição; usar
a reflexão sobre o conhecimento e a realidade; conhecer a história para criar
novas possibilidades (BARBOSA, 2001).

Pensando nessa transformação é possível rompermos com
dogmas tradicionalistas, pois há ferramentas que nos fornecem parâmetros para que a educação seja diferenciada e não excludente, pois
todos têm o direito à ela.
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A IMPORTÂNCIA DAS CORES NOS DESENHOS
NO ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Desde que nascemos, as cores fazem parte de nossa existência. Tudo o que vemos
é preenchido por ela. A cor é algo que nos é tão familiar que se torna difícil para nós compreendermos que ela não corresponde a propriedades físicas do mundo, mas sim à sua representação interna, em nível cerebral. Ou seja, os objetos não têm cor; a cor corresponde a
uma sensação interna provocada por estímulos físicos de natureza muito diferente que nos
levam a percebê-las através de nosso aparelho visual. Mais do que saber sobre sua existência,
o estudo das cores mostra-nos cada vez mais sua relação direta com nossa percepção e compreensão do mundo. As cores atuam em nosso sistema psíquico e podem até (de acordo com
sua frequência) inibir nossos comportamentos. Neste trabalho nos propomos a percorrer de
forma mais sistemática este universo, e esperamos com isso, estar contribuindo com a construção de um material que seja tomado como referência para um melhor entendimento deste
fenômeno visual tão importante para nossa sobrevivência.

Palavras-chave: Artes Visuais; Cores; Desenho; Sensibilidade.
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INTRODUÇÃO

A

arte é a criação humana com valores estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia, revolta) que sintetizam as suas emoções, sua história, seus sentimentos e a sua
cultura. é um conjunto de procedimentos que é utilizado para realizar obras e no
qual aplicamos nossos conhecimentos.
Se apresenta sob variadas formas, como: a plástica, a música, a escultura, o cinema, o
teatro, a dança, a arquitetura, etc. Pode ser vista ou percebida pelo homem de três maneiras: visualizadas, ouvidas ou vistas (audiovisuais), hoje alguns tipos de arte permitem que o apreciador
participe da obra. O artista precisa da arte e da técnica para se comunicar.
O homem criou objetos para satisfazer as suas necessidades práticas, como as ferramentas para cavar a terra e os utensílios de cozinha. Outros objetivos são criados para serem
interessantes ou possuírem um caráter instrutivo.
O homem cria a arte como um meio de vida, para que o mundo saiba o que pensa, para
divulgar as suas crenças e as dos outros, para estimular e distrair a si mesmo e aos outros, para
explorar novas formas de olhar e interpretar objetos e cenas.
A arte é inerente ao ser humano, que se educa no contexto das manifestações culturais e
se humaniza e se emociona à cada experiência ou vivência estética. É uma forma de comunicação poderosa. Nos anos cristãos, uma das primeiras instituições a perceber esse fato foi a Igreja
Católica, quando utilizou a arte como forma de propaganda de suas idéias, atingindo o ápice
de divulgação da crença por volta de 1200 d.C. Descobertas arqueológicas também apontam a
arte como necessidade, como pedra fundamental de desenvolvimento dos povos.
É certo que a arte transcende o homem. Todos os povos, em qualquer tempo, manifestaram-se artisticamente. As inscrições rupestres, as danças rituais, as músicas milenares tornaram-se prova e espelho do tempo. Inegavelmente, é por meio da arte que apreciamos e descobrimos
o que existe de mais significativo na história do passado. O registro artístico tornou a distância
dos milênios uma barreira de fácil transposição. É por seu intermédio que se lê a história pessoal, contextual e neopsicossocial de cada povo.
A imagem torna-se um referencial, um espelho, informa como estamos, independentemente da intencionalidade da comunicação. Lembrando que espelho é revelação, traz a claro:
reação, instinto, intenção e história. Partindo deste princípio, o trabalho artístico significa mais
do que um processo criativo. Capta o indizível e o invisível num momento único. O que importa
é a liberdade de pensamento. O fio que conduz ao cálculo do acaso. Não se limita a ilustrar
dominância, ao contrário tensão entre o espontâneo e o construído. Uma soma de motivos particulares. Novas proposições, a precedência da transformação.
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A arte, expressão privilegiada do universo subjetivo, muda sempre. Junto com nossas
aspirações, necessidades e projetos. Com as possíveis leituras. Leituras alheias não têm compromisso com a intencionalidade do artista. Mais uma prova de sua independência. A transformação da sensibilidade e da razão, duas forças presentes no processo criativo, é concomitante
à realização da liberdade. E é nesse estado que os limites desaparecem, que as diferenças se
transformam em uma soma de particularidades. A linguagem não é apenas meio de expressão,
ela é condição indispensável à organização da vida mental do ser humano. Portanto, aprender
a lidar com o material artístico e transformá-lo em instrumento de linguagem é sem dúvida dar
acesso à capacidade de expressão que todos nós possuímos.
E é por meio dessas configurações que se propõe o modo de comunicação no contexto de uma linguagem. O processo de fazer arte e se expressar é revestido de um processo de
aprendizagem, de crescimento, de amadurecimento e mediação na capacidade de comunicação
do homem com o meio no qual ele se relaciona. É o encontro da teoria aliada à prática. O encontro da arte e da ciência. Da ciência e da filosofia. Um processo educativo completo e complexo.
Entende-se que a arte é capaz de flexibilizar pensamentos e relações onde o criador é
sempre capaz de conectar e mudar as interações produzidas no mundo da imagem pré-concebida. Percebe as transformações e se percebe transformador. Ele se torna um solucionador de
problemas e é essa capacidade que o torna apto a criar e a superar os seus próprios limites
em seu processo de tensão. O sujeito criativo supera a capacidade de imitação, produz fatos e
os conecta a outras relações. As relações advindas estarão sempre se conectando e formando
novas tensões que o alimentam para outras formações estéticas e/ou vivenciais.
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Para compreender e assumir melhor as
nossas responsabilidades como professores
De acordo com Rabelo (1980) para de Arte é importante saber como a arte vem
compreender e assumir melhor a responsabili- sendo ensinada, suas relações com a educadade como professor de arte é importante sa- ção escolar e com o processo histórico social.
ber como a arte vem sendo ensinada, às suas
As práticas educativas aplicadas em
relações com a educação escolar e com o processo histórico-social. A partir dessas noções aula vinculam-se a uma pedagogia, ou seja, a
podemos reconhecer na construção histórica, uma teoria de educação escolar. Ao mesmo
esclarecer como estamos atuando e como tempo, as nossas práticas e teorias educativas
estão impregnadas de concepção de mundo
queremos construir essa história.
embasa as correspondências que estabeleceAs práticas educacionais aplicadas mos entre as aulas de arte e as mudanças e
em aula vinculam-se a uma pedagogia, uma melhorias que acreditamos prioritárias na soteoria de educação escolar. Ao mesmo tempo, ciedade (RABELO, 1980, p.76).
as nossas práticas e teorias educativas estão
A educação escolar e o meio social
impregnadas de concepções ideológicas, filosóficas que influenciam tal pedagogia. É claro exercem ação recíproca e permanente um soque isto ocorre igualmente com ensino escolar bre o outro. Para os educadores mais otimistas
de arte: a concepção de mundo deve embasar a educação escolar é pensada de forma reaas correspondências que se estabelece entre lística, considerando-a muito influente e capaz
as aulas de arte e as mudanças e melhorias de mudar, por si só, as práticas sociais. Perque acreditamos ser publicitárias na sociedade cebe-se que ambas proposições precisam ser
consideradas.No entanto, é importante definir
(RABELO, 1980, p.77).
quais particularidades desses posicionamenA educação escolar e o meio social tos destaca-se em aulas de arte, quais conexercem ação recíproca e permanente um so- servar e quais assumir para atingir uma nova
bre o outro. Para os educadores mais otimistas posição mais realista e progressista, na qual a
a educação escolar é pensada de forma realís- educação escolar em arte possa contribuir nas
tica, considerando-a muito influente e capaz de transformações sociais (RABELO, 1980, p.82).
mudar por si só, as práticas sociais. Em oposiOs professores que têm esse modo de
ção a estes, existe um outro grupo de professores que acredita que é a sociedade, com suas ser acreditam que a educação escolar é capráticas, que determina totalmente a educação paz, sozinha, de garantir a construção de uma
escolar, a qual por sua vez é considerada re- sociedade mais igualitária, democrática, e de
produtora dessa sociedade, sendo incapaz de evitar a sua degradação. Para eles, a função
da escola é também a de resolver os desvios e
mudá-la (RABELO, 1980, p.20).
problemas sociais.
Ao analisar essas proposições perceAs teoria de educação escolar que ambe-se que ambas precisam ser consideradas.
No entanto, é importante definir quais particu- param esse posicionamento são denominadas
laridades desses posicionamentos ao destacar teorias pouco críticas da educação quanto às
nas aulas de arte, o que se quer conservar e suas interferências sociais. Fazem parte deso que é preciso para que se assuma uma po- se grupo as seguintes pedagogias que, obviasição mais realista e progressista, na qual a mente, vinculam-se a práticas educativas coreducação escolar em arte possa contribuir nas respondentes impregnadas de sua concepção
transformações sociais e culturais (RABELO, do mundo: pedagogia tradicional, pedagogia
nova e pedagogia tecnicista.
1980, p.74).

A HISTÓRIA DO ENSINO DA ARTE
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Para FUSARI & FERRAZ( 1992 ) a pedagogia tradicional tem suas raízes no século
XIX e percorre todo o século XX, manifestando-se até os nossos dias. A base idealista desta
pedagogia induz a acreditar-se que os indivíduos são libertados pelos conhecimentos adquiridos na escola e podem, por isso, organizar
com sucesso uma sociedade mais democrática.

produtos artísticos que se assemelham com
as coisas, com os seres, com os fenômenos
de seu mundo ambiente (DEMPSEY, 2003,
p.104).
Com relação ao ensino do desenho
nas escolas da Inglaterra. França e outros países europeus predominavam, no século XIX,
influências de ideias liberais e positivistas que
resultam na sua utilização como uma modalidade aplicada em ornamentos e preparação
dos profissionais. Isso fica bem evidente na
Inglaterra, onde foram criadas “escolas de desenho” a partir de 1837 para atender aos princípios e práticas artísticas de ornamentação,
decoração e manufaturas.

Na pedagogia tradicional o processo
de aquisição dos conhecimentos é proposto
através de elaborações intelectuais e com base
nos modelos de pensamento desenvolvidos
pelos adultos, tais como análise lógica, abstrata. O professor conduz suas aulas empregando
métodos que foram enunciados pelo filósofo
Nos Estados Unidos os filhos das clasJohann Friedrich Herbart (FUSARI & FERRAZ,
1992, p.23), que podem ser sintetizados nos ses média e média alta aprendem em escolas particulares a copiar reproduções famosas,
seguintes passos:
perspectiva linear e desenho geométrico. Com
isso, podiam reconhecer as obras de arte origi* Recordação da aula anterior ou prenais dos grandes mestres e não comprar trabaparação para a aula do momento;
lhos falsos. Os filhos dos operários, entretanto,
* Apresentação de novos conhecimenfrequentavam a escola pública onde aprendiam
tos, principalmente através de aulas expositidesenho geométrico e desenho linha destinavas;
dos a serem usados em seus futuros trabalhos
* Assimilação do novo conhecimento
nas fábricas (DEMPSEY, 2003, p.106).
por parte do aluno, por meio de exercícios;
No Brasil do século XIX, o desenho
* Aplicação dos novos conhecimen- ocupa um espaço equivalente ao do mundo
tos em diferentes situações, atribuindo-se para em industrialização, o que fica bem evidente no
isso, “lições de casa” com exercícios de fixa- parecer feito por Rui Barbosa sobre o ensino
ção e memorização (FUSARI & FERRAZ, 1992, primário, em 1883, onde relaciona o desenho
p.23).
com o progresso industrial. Aqui também o ensino do desenho adquire um sentimento utilitáAplicação dos novos conhecimentos rio, direcionado ao preparo técnico de indivíduem diferentes situações, atribuindo-se, para os para o trabalho, tanto de fábrica quanto de
isso, “lições de casa” com exercícios de fixa- serviços artesanais.
ção e memorização. Nas aulas de arte das escolas brasileiras, a tendência tradicional está
Na prática, o ensino do desenho nas
presente desde o século XIX, quando predomi- escolas primárias e secundárias apresentanava uma teoria estética mimética, isto é, mais -se ainda com uma concepção neoclássica
ligada às cópias do “natural” e com a apresen- ao enfatizar a linha, o contorno, o traçado, e
tação de “modelos” para os alunos imitarem.
a configuração. Estas particularidades tão “intelectualizadas” do desenho foram transmitiEsta atitude estética implica na adoção das principalmente pela Academia Imperial do
de um padrão de beleza que consiste, sobre- Rio de Janeiro e pelo grupo da Missão Frantudo em produzir-se e em oferecer-se à per- cesa que chegou ao Brasil em 1867 (DEMPcepção, ao sentimento das pessoas, aqueles SEY,2003, p.109).
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Nas primeiras décadas do século XX
continua evidente junto às classes sociais mais
baixas, a analogia entre o ensino do desenho
e o trabalho, como se observa nos programas
de desenho geométrico, perspectiva exercícios
de composição para decoração e desenho de
orientados exclusivamente para cópias de modelos que vinham geralmente de fora do país.
Os desenhos eram considerados “linguagens” úteis para determinadas profissões,
e quando transformados em conteúdos de
ensino dava-se ênfase aos seus aspectos técnicos e científicos. Os professores exigiam e
avaliavam esse conhecimento dos alunos empregando métodos que tinham por finalidade
exercitar a vista, a mão, a inteligência, a imaginação (memória e novas composições), o
gosto e o senso moral (DEMPSEY,2003, p.74).
Entre os anos 30 e 70 os programas
dos cursos de desenho abordam basicamente
as seguintes modalidades desenho do natural
(observação, representação e cópias de objetos); desenho decorativo (faixas, ornatos, redes, gregas, estudo de letras, barras decorativas, painéis); desenho geométrico (morfologia
geométrica e estudo de construções geométricas) desenho “pedagógico” nas Escolas Normais (esquemas de construções de desenho
para “ilustrar” aulas). Os conteúdos desses
programas são bem discriminados e, como se
observa, centrados nas representações convencionais de imagens: abrangem ainda noções de proporção, composição, teoria da luz
e sombra, texturas e perspectiva (DEMPSEY,
2003, p.98).
Do ponto de vista metodológico, a aula
de desenho na escola tradicional é encaminhada através de exercícios, com reproduções de
modelos propostos pelo professor, que seriam
fixados pela repetição buscando sempre o seu
aprimoramento e destreza motora.

Esse modo de atuar com a arte na escola remonta a João Amós Comenius que nos
apresenta em seu livro Didática Magna(1627)
os princípios de um “método para ensinar as
artes”. Esse autor propõe para o ensino da Arte
de sua época a observação e reprodução de
modelos que deveriam ser “completos e perfeitos”; depois, sugere a apresentação de novos
exemplos que seriam adaptados aos modelos
e, finalmente, apresentação de obras de “artistas de valor”, para que os alunos os julgassem
de acordo com os modelos e regras aplicados)
- (DEMPSEY, 2003, p.155).
No ensino e aprendizagem de arte, na
pedagogia tradicional, portanto, é dada mais
ênfase a um fazer técnico e científico de conteúdo reprodutivista, com a preocupação fundamental no produto do trabalho escolar, supondo que assim os alunos vão saber depois
aplicar esse conhecimento ou trabalhar na sociedade. Esse ensino de arte cumpre, pois, a
função de manter a divisão social existente na
sociedade característica esta da pedagogia tradicional (PEDROSA, 1998, p. 36).
O escolanovismo contrapõe-se à educação tradicional avançando um novo passo
em direção ao ideal de assumir a organização
de uma sociedade mais democrática, os educadores que adotam essa concepção passam
a acreditar que as relações entre as pessoas
na sociedade poderiam ser mais satisfatórias,
menos injustas, se a educação escolar conseguisse adaptar os estudantes ao seu ambiente
social.
Escola nova o professor utiliza encaminhamentos que consideram o ensino e a
aprendizagem basicamente como processo
de pesquisa individual ou no máximo de pequenos grupos. A concretização desse método exigia uma certa ordenação de passos que
obedeciam à seguinte sequência (PEDROSA,
1998, p. 50).
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Se formulassem hipóteses explicativas
do problema e se desenvolvesse a experimentação, realizada conjuntamente por alunos e
professor para confirmar ou rejeitar as hipóteses formuladas. Para Pedrosa (1998) quanto
às teorias e práticas estéticas, os professores
de tendência pedagógica mais escolanovista apresentam uma ruptura com as “cópias”
de modelos e de ambientes, valorizando, em
contrapartida os estados psicológicos das pessoas, com base na psicologia e entrada e da
psicanálise, a estética e o ensino superior artístico foram influenciados também pela teoria
gestáltica século XX.

A educação através da arte, quando difundida no Brasil recuperou a valorização da
arte infantil e a concepção de arte baseada na
expressão e na liberdade criadoras.Depois dos
anos 60, o pouco cuidado em avaliar-se os fundamentos do método da livre expressão levou
inúmeros professores a extremos onde tudo
era permitido (ARNHEIM, 1981, p.72)
No Brasil, os professores de Arte que
aderiram à concepção da Pedagogia Nova
passaram a trabalhar com diferentes métodos
e atividades motivadoras das experiências artísticas, centradas nos interesses e temas individuais dos alunos, que se transformavam
depois em conteúdos do ensino. Os métodos
escolanovistas foram experimentados em várias escolas, tais como as Escolas Vocacionais
de São Paulo, nos anos 60, que realizaram atividades de “estudos do meio” com os alunos
(ARNHEIM, 1981, p.102).

Ao ser introduzido no Brasil, entre os
anos 30 e 40, o movimento escolanovista vai
encontrar o país num momento de crise do
modelo agrário-comercial, exportador, dependente, e início do modelo nacional desenvolvimentista, industrializado. É uma época assinalada por várias lutas políticas, econômicas,
Na Pedagogia Nova, a aula de Arte traculturais e em prol da educação pública básica
duz-se mais por um proporcionar condições
(PEDROSA, 1998, p. 48).
metodológicas para que o aluno possa “exprimir-se” subjetiva e individualmente. Conhecer
No campo artístico observa-se ecos significa conhecer-se a si mesmo; o processo
da Semana de Arte Moderna de 1922, expan- é fundamental, o produto não interessa. Visto
dindo-se o movimento modernista para várias como ser criativo, o aluno recebe todas as estiregiões do país e organizando-se salões de mulações possíveis para expressar-se artisticaarte com características mais nacionalistas. As mente. Esse “aprender fazendo” o capacitaria
renovações de posicionamento cultural, levam a atuar cooperativamente na sociedade. A tenainda os intelectuais da época a motivarem-se dência tecnicista aparece no exato momento
pela produção artística de crianças bem como em que a educação é considerada insuficiente
por seus processos mentais no seu mundo no preparo de profissionais, tanto de nível méimaginativo, passando até mesmo a colecionar dio quanto de superior, para atender o mundo
os desenhos infantis ( ARNHEIM, 1981, p.68). tecnológico em expansão (ARNHEIM, 1981,
p.99).
O princípio mais adotado por Dewey
(FUSARI & FERRAZ, 1992, p.27), é, portanNa escola de tendência tecnicista, os
to, o da função educativa da experiência, cujo elementos curriculares essenciais – objetivos,
centro não é nem a matéria a ensinar nem o conteúdos, estratégias, técnicas, avaliação –
professor, mas sim o aluno em crescimento apresentam-se interligados.Os conteúdos esativo, progressivo. Esses trabalhos sintetizam colares e os métodos de ensino, muitos dos
suas preocupações com a importância da edu- quais utilizados também na pedagogia tradiciocação para a sociedade e para a democracia, nal ou novista, são submetidos aos objetivos
e enfatizam uma pedagogia mais pragmática e comportamentais previstos no todo da organização do processo ensino-aprendizagem tecniexperimental.
cista (FARINA, 1987, p 98).
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No início dos anos 70, concomitante
NOVAS PROPOSTAS PARA O ENSINO
ao enraizamento da pedagogia tecnicista no
DE ARTE NO CICLO I
Brasil, é assinada a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 5692/71, que introPara Danger (1973) essas discussões
duz a Educação Artística no currículo escolar têm contribuído para mobilizar novas proposde 1º e 2º graus.
tas pedagógicas que apontam para uma educação conscientizadora do povo e para um reDesde a sua implantação, observa-se dimensionamento histórico do trabalho escolar
que a Educação Artística é tratada de modo in- público, democrático e de toda a população.
definido, o que fica patente na redação de um
dos documentos explicativos da lei, ou seja, o
Surgem, então, novas teorias para exParecer nº 540/77: “não é uma matéria, mas plicar a superação do pensamento liberal na
uma área bastante generosa e sem contornos busca de um projeto pedagógico progressista.
fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos De acordo com o processo histórico segueminteresses”. Ainda o mesmo parecer fala-se na -se as pedagogias: “libertadora”, “Libertária” e
importância do “processo” de trabalho e esti- “histórico-crítica” ou “crítico-social dos conteúmulação da livre expressão (FARINA, 1987, p. dos’’ (ou ainda “sócio-política”).
45).
Inicialmente, alguns desses educadores mais descrentes do trabalho escolar sugerem uma educação do povo, de caráter “não-formal”, não- diretivo, não-autoritário, visando
liberar as pessoas da opressão da ignorância e
da dominação. São as propostas educacionais
apresentadas pelas pedagogias libertadora
(representada por Paulo Freire) e libertária (representada por Michel Lobrot, Célestin Freinet,
Maurício Tragtenberg, Miguel González Arroyo,
Estas pedagogias, embora descritas dentre outros).
separadamente, na prática se imbricam. Acreditamos que o conhecimento dos principais
Segundo Danger (1973) a Pedagogia
aspectos pedagógicos, ideológicos e filosó- Libertadora proposta por Paulo Freire objetiva
ficos que marcam o ensino-aprendizagem de a transformação da prática social das classes
Arte, pode auxiliar o professor a entender as populares. Seu principal intento é conduzir o
raízes de suas ações, bem como o seu próprio povo para uma consciência mais clara dos faprocesso de formação. Ao mesmo tempo, ele tos vividos e, para que isso ocorra, trabalham
pode tomar ciência de que ainda permanecem com a alfabetização de adultos. Na metodoloquestões referentes ao papel específico da gia de Paulo Freire alunos e professores dialoeducação escolar e também das aulas de Arte gam em condições de igualdade, desafiados
na mudança e melhoria das relações sociais por situações-problemas que devem - compre(FARINA, 1987, p 68).
ender e solucionar.
Os cursos de Educação Artística vêm
priorizando-se em atividades artísticas mais
direcionadas para os aspectos técnicos, construtivos, uso de materiais, ou em um fazer espontaneísta, sem maiores compromissos com
o conhecimento da arte. As aulas de Arte apresentam influências das três pedagogias enunciadas – tradicional, novista e tecnicista.

Desde os anos 60, muitos educadores,
preocupados com o rumo da educação escolar, passam a discutir as reais contribuições da
escola, sobretudo da escola pública, pensando
numa melhoria das práticas sociais (FARINA,
1987, p. 146).
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A Pedagogia Libertária, por sua vez, resume-se na importância dada a experiências
de autogestão, não-diretividade e autonomia vivenciadas por grupos de alunos e seus professores. Acreditam na independência teórica e
metodológica, livres de amarras sociais (como
foi o caso de Summerhill, criada pelo educador
inglês A. Neill, no início dos anos 60) – (DANGER, 1973, p. 99).
Concomitante a essas proposições,
surge em dos anos 70 um outro grupo de professores em busca de caminhos para a educação escolar pública, que já se apresentava
com baixa qualidade de ensino- aprendizagem.
De início, esse movimento coincide com a retomada dos estudos teóricos críticos, que colaboraram para difundir a ideia da escola como
reprodutora das desigualdades sociais. Isto
gerou uma atitude pessimista, de negação do
trabalho da escola e a substituição dos conteúdos tradicionais de ensino nas aulas, por “discursos políticos” (DANGER , 1973, p. 97).
Finalmente, parte desses professores
que passam a propor uma Pedagogia Sócio-política -percebem, logo no início dos anos 80,
que era preciso ultrapassar esse mero denuncismo, que não levaria a urna efetiva melhora
da escola pública verdadeiramente democrática que desejavam a preciso ultrapassar esse
quadro pessimista e imobilizador que tomava
conta do ideário de muitos educadores. Ao
mesmo tempo, assumiram que as reflexões e
discussões das teorias “crítico-reprodutivistas”
contribuíram para que muitos professores se
conscientizassem de dois aspectos importantes (BECKETT, 2006, p.105).

Conseguir uma educação escolar pública competente é, por si só, um dos atos políticos que precisa ser efetivado, pois a escola
é direito de todos os cidadãos.Garantir aos alunos o acesso aos conhecimentos fundamentais não faz da escola a única responsável pela
melhoria da vida na sociedade (concepção
idealista), nem a toma exclusivamente reprodutora das relações sociais (concepção reprodutivista).
A educação escolar é influenciada por
muitos determinantes sociais, históricos e, ao
mesmo tempo, é capaz de influenciá-los, de intervir para que mudem, se transformem e melhorem socialmente (concepção realista) (BECKETT, 2006, p. 54).
A nova proposta da educação escolar não toma para si a responsabilidade da
conscientização política. A escola não é o único segmento da sociedade responsável pelo
processo de ampliação da conscientização
política do cidadão e sim um dos segmentos
que contribuem para isso. A conscientização
política na prática social ampla e concreta do
cidadão. A educação escolar deve assumir o
ensino do conhecimento acumulado e em produção pela humanidade, isto é, deve assumir
a responsabilidade de dar ao educando o instrumental necessário para que ele exerça uma
cidadania consciente, crítica e participante (BECKETT, 2006, p.45).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentados estes olhares sobre o mesmo objeto de estudo, podemos perceber o quão
rico é o estudo das cores para nossa percepção e compreensão do mundo em que vivemos.
Mais que esgotar possíveis abordagens, entendemos ter contribuído para a ampliação deste
debate, e temos claro isso só ter sido possível por conta destes anos de estudo, da dedicação
dos educadores com quem trabalhamos e do suporte técnico oferecido por esta instituição de
ensino.
Agradecemos a todos os que contribuíram para que este projeto se concretizasse e
reafirmamos nossa opção por uma vivência profissional que seja sinônimo de liberdade e vida.
Nem todos relacionaram a arte dentre suas necessidades básicas da vida, mas com
certeza aqueles indivíduos privados do convívio social devido à estigmatização, encontram na
arte um espaço para realizar-se como seres humanos, mostrando a todos que são pessoas em
busca de seu crescimento pessoal.
Além de proporcionar atividades concretas e construtivas, a educação por meio da arte
promove o desenvolvimento de habilidades e capacidades, o controle dos movimentos, a organização pessoal e a ordenação dos pensamentos.As atividades em grupo ajudam na integração
social, por meio da cooperação e da comunicação entre os seus membros, de acordo com as
potencialidades e necessidades de cada um, as atividades são aplicadas de forma lúdica, a fim
de tornar a aprendizagem mais emocionante, motivadora e prazerosa.
É importante acreditar que um trabalho constante, coerente e organizado será capaz de
fazer emergir todo o potencial criador do indivíduo e torná-lo um agente social em pleno exercício da sua cidadania.
Nesse sentido, uma pessoa que desenvolva caminhos próprios de expressão, a partir
do conhecimento de materiais, técnicas, conceitos nas diversas produções artísticas, é capaz
de participar de modo mais efetivo do seu contexto sócio-cultural, contribuindo produtivamente
e transformando o seu desenvolvimento em processo contínuo de aprendizagens e de reconstrução de seus modos de expressão. E isso é exercer cidadania, porque afirmada a sua marca
pessoal, de indivíduo presente na contextualização da sociedade em que vive.
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A DESMISTIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL E
A SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: O termo “sexualidade” causa o pânico de muitos pais de alunos quando é tratado nas
escolas. O grande problema é que muitas pessoas não sabem o seu real significado, pois ainda
hoje existe uma lacuna no conhecimento das pessoas sobre “Educação Sexual”. O avanço da
velocidade da informação trouxe consigo as chamadas Fake News, presentes em praticamente todos os tipos de assunto. Por interesse de alguns grupos, falsas informações a respeito
da Educação Sexual e Sexualidade vêm sendo repassadas à população em geral, que tendem a acreditar nas mensagens, por receberem-nas de pessoas consideradas de confiança. É
justamente este o objetivo deste artigo: Informar e contextualizar a educação sexual como
necessidade urgente na educação básica desde o ensino infantil. Será desmistificado o tabu
sobre o que é realmente proposto a ser ensinado nas escolas acerca deste assunto, como
combate à pedofilia, às ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), aos preconceitos contra
as diferenças existentes e também a orientação sobre as formas de prevenção, entre outros.
Temas estes que são prejudicados principalmente pela sua indevida politização e conflitos
com ideais tradicionais e/ou religiosos.

Palavras-chave: Educação Sexual; Sexualidade; Tabu; Saúde; Diversidade.

249

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

INTRODUÇÃO

É

notável que atualmente a informação tenha rápida velocidade de chegada até as
pessoas, em decorrência dos avanços tecnológicos, como a internet, por exemplo.
A questão é que na internet, ao mesmo tempo em que se há muita informação, há
também por parte dos usuários uma seleção de qual informação ele quer receber.
Neste impasse encontram-se as informações sobre a Educação Sexual, que cada vez
mais tornam-se alvo de notícias não verídicas, que geram confusão de termos e revoltas desnecessárias por parte de diversas pessoas ou grupos.
Tornou-se preocupante a falta de informação das pessoas acerca da Educação Sexual e
seus temas correlacionados. O assunto acabou virando polêmica e alvo de debates entre pessoas conservadoras ou não, incitando discussões que a nada levam, pois trazem diversos fatos
divergentes do real significado.
Tomando por base uma pesquisa feita ao público geral, constataram-se algumas informações sobre o nível de conhecimento da população amostral sobre o referido assunto. Os resultados levaram ao entendimento de que o conhecimento do tema é raso, com pequenas bases
biológicas que tratam da reprodução e da prevenção de gravidez e infecções.
Logo, apresentam-se informações de fatos que comprovam a necessidade de um aprimoramento da utilização da educação sexual nas escolas, em todas as faixas de idade, cada
uma com sua distribuição específica, obviamente, para que não ocorra a sexualização das crianças e adolescentes, mas sim justamente o contrário: proteção e conhecimento sobre si e sobre
o outro, respeito, saúde e bem-estar.
Todos estes itens somam-se necessários à área da educação, pois não se deve deixar
o ensino de um assunto importantíssimo destes apenas como responsabilidade de séries de
entretenimento da mídia.
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ria para o bem-estar físico, mental e social do
indivíduo. Portanto, ao falar-se de sexualidade,
fala-se também sobre uma questão de saúde
e, por isso, é um assunto que não se pode
A Educação Sexual (ES) é o termo
hesitar em não comentar nas instituições de
empregado no que se refere ao processo de
ensino.
orientação e explicação dos temas que envolvem tanto o sexo como também seus temas
Fala-se de saúde para a higiene das
correlacionados.
mãos, do corpo, para manter-se asseado, alimentar-se saudavelmente, etc. Todos os itens
Considerada ainda um tabu dentro das de educação saudável entram em pauta nas
instituições sociais em que os alunos estão in- escolas, então para a sexualidade não pode
seridos, como família e escolas, a ES passa ser diferente, pois faz parte da vida assim como
por diversos enfrentamentos no que se refere os demais temas acima mencionados.
ao conservadorismo, bons costumes e confuA Educação Sexual tem por objetivo
são de obrigações da família e da escola.
tratar dos temas que vão além da relação seÉ grande o questionamento sobre qual xual em si, como a gravidez na adolescência,
a necessidade de a educação sexual ser um abuso sexual, pedofilia, estupro, conhecimento
sobre o corpo humano – inclusive o próprio –
tema que deva estar presente nas escolas,
respeito à diversidade, no que diz respeito ao
nas variadas faixas etárias. O principal eixo de
direito de não julgar as preferências sexuais de
transformação deste assunto em tabu é a con- cada um, autoconhecimento e autoaceitação,
fusão de termos. Grande parte da população não se culpando pelo ser ou não ser. Para tandistorce o nome “Educação Sexual” e interpre- to, a laicidade do Estado é uma aliada impresta erroneamente como “Ensinar a fazer sexo”. cindível, pois uma boa parte dos ideais contra
Dada a falta de informação acerca do assunto, ela vêm de ideologias e aspectos religiosos, os
faz-se necessário o esclarecimento do mesmo quais não devem interferir no quesito saúde e
bem-estar públicos.
para o público em geral,

A INFORMAÇÃO À RESPEITO DO
TEMA

A sexualidade faz parte da personalidade de cada
um, é uma necessidade básica e um aspecto do ser
humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito (relação sexual) e não se limita à ocorrência ou
não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso,
é a energia que motiva a encontrar o amor, contato
e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos
movimentos das pessoas, e como estas tocam e
são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos,
sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde
física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, à saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico (WHO - TECHNICAL
REPORTS SERIES, 1975).

Em uma pesquisa aplicada ao público
em geral, observou-se que grande parte das
pessoas possuem um conhecimento mínimo
sobre questões sexuais no que se refere à reprodução e controle de infecções sexualmente
transmissíveis. No entanto, existem alguns pontos que deixam claro como a informação ainda
é incompleta para muitas pessoas.

Em um cenário ideal a legenda “Sim
em ambos de forma igual” seria a que mais deveria estar preenchida. Isso indica que tanto a
família quanto a escola estão deixando a desejar como instituições de orientação e conhecimento. O item de maior porcentagem é o “Sim,
mais em casa do que na escola”. Isso pode
ser explicado pelo fato de que grande parte
É consenso da comunidade científica, destas respostas veio de adultos, ou seja, uma
totalmente amparada pela Organização Mun- geração em que sexo era mais tabu ainda do
dial da Saúde, que sexualidade é parte funda- que é atualmente.
mental da vida de cada ser humano, necessá251
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De acordo com estes e outros resultados da pesquisa, concluiu-se que muitas pessoas de fato têm o básico de conhecimento
sobre o assunto “sexo”, mas poucas realmente
sabem o verdadeiro significado do termo “Educação Sexual”, que abrange contextos maiores
e mais profundos sobre sexualidade, sejam
eles biológicos, sociais, históricos, etc.

O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM COM
A EDUCAÇÃO SEXUAL
Uma grande preocupação por parte
dos pais e responsáveis é com o tema na educação infantil. Muitas pessoas, ao fazer a confusão de termos aqui já mencionada, acreditam
que seus filhos de 7 anos, por exemplo, serão
ensinados e incentivados à prática de relações
sexuais, despertando assim o interesse no ato
ainda na infância.

Pode ser citado como exemplo, para
entendimento do assunto, o recente caso denunciado da menina de dez anos de idade, do
estado do Espírito Santo, que estava grávida
do próprio tio, consequência essa de um estupro contínuo que já existia desde os seis anos
de idade da garota.
De acordo com os veículos de imprensa, a menina sofria ameaças caso denunciasse
seu estuprador e, por este motivo, aguentava
calada toda a dor física e psicológica na qual
era submetida. Após todas as reportagens sobre o caso, constatou-se que a menina não
teve prévia orientação do assunto e foi nele introduzida da pior forma possível, sendo coagida a permanecer calada por quatro, através de
diversas pressões psicológicas.

Nesse sentido é que se faz necessária
a Educação Sexual. Essa pauta ainda não foi
Isso deve-se principalmente ao fato do suficientemente trabalhada nas escolas, sendo
lançamento de Fake News sobre o assunto, fe- que deveria ser obrigatória em diversas etapas
nômeno este causado pela maldade de quem do ensino.
o produz e que é atrelado à falta de conheA explanação do assunto de forma com
cimento do assunto – não necessariamente
culposa – por parte de quem recebe e aca- que ele sempre fique permanente na memória
ba repassando, acreditando assim que está da criança pode indicar uma grande chance de
transferindo conhecimento e informação aos a vítima denunciar seu agressor, uma vez que
demais. Claramente este não é, nem de longe, ela se sentirá cada vez mais representada e
o objetivo da ES na educação infantil e funda- segura no ambiente escolar para tratar do caso
em questão.
mental (anos iniciais).
O princípio básico da ES nesta faixa
etária trata do combate à pedofilia. Logicamente, o assunto não é exposto para as crianças
como se fosse uma reportagem voltada para
adultos. É necessária toda uma contextualização do tema, além de uma didática com linguajar compatível à idade. Justamente por este
motivo o professor deve ser formado e capacitado pela instituição empregadora, para que o
entendimento seja completo e faça sentido aos
pequenos.

A ES tem por objetivo informar as crianças sobre o cuidado com o corpo, assim como
nas aulas em que são tratados os cuidados
corporais de higiene. Na aula, a higiene por
exemplo pode ser o gancho para entrar na
Educação Sexual, onde o docente deve ensinar, com toda uma didática específica, que
quando somos crianças somente nossos pais
– ou responsáveis – podem vê-las sem roupa
tomando banho ou então vendo alguma anomalia que possa aparecer, como assaduras,
alergias, etc., pois eles estarão ajudando.
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Só com este tópico já incentivamos a
criança a prestar atenção quando outras pessoas que não são tão próximas como os pais
quiserem ver seu corpo. Além disso, o professor frisou bastante nestes limites que até os
pais têm. Por exemplo, a ideia pode ser dita
aos educandos, não necessariamente com todas estas palavras: “Papai e mamãe podem
nos ver sem roupa só porque às vezes precisamos de ajuda no banho ou mostrar algum
machucado. Se não fosse isso, eles também
teriam que nos ver de roupa, assim como todos nós estamos nos vendo vestidos, não é
mesmo?”

do de propósito à criança, mas ela estando no
mesmo ambiente, está também sujeita a ouvir
este tipo de coisa, como confirmam as autoras.
Não há maldade na brincadeira em si
das crianças, mas dependendo do meio em
que elas vivem, pode ser que alguma brincadeira seja inadequada, causando na mentalidade dela um incentivo errôneo, como o brincar
de papai e mamãe, por exemplo: Já houveram
casos de crianças flagrarem os pais fazendo
sexo, seja pela porta ou por acordarem no
meio da noite. Grande parte dos casados não
usam preservativo devido ao uso de pílulas ou
outros métodos.

É importante que sejam frisados estes
limites paternais em decorrência dos casos de
estupros feitos por pais e padrastos também,
pois não são apenas estranhos ou parentes
menos próximos que podem ser os agressores
da criança e do adolescente. Sendo assim, a
ES para as crianças trata da proteção da criança, orientando sobre tais limites e incentivando
que elas possam “desabafar” – palavra menos
pesada do que o termo denunciar – para alguém de confiança. Este alguém muitas vezes
pode não ser um familiar, mas sim uma instituição, como a escola, por exemplo.

Isso pode introduzir na criança a ideia
de que o sexo sem preservativo é o correto,
fazendo com que ela possa não aderir ao seu
uso no futuro, entrando assim no problema das
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
Além disso, muitas das famílias que reclamam
do tratamento do tema por parte das escolas
são as mesmas que reclamam de conteúdo
com referência sexual em novelas noturnas, as
quais possuem classificação indicativa, sendo
uma responsabilidade única e exclusiva dos
pais que permitam que a criança assista uma
cena imprópria para a idade e não da emissora
Os professores percebiam manifestações das crian- televisiva que o oferta.
ças através de jogos sexuais, brincadeiras de namoro, tentativas de se espiarem no banheiro e de
levantarem as saias das meninas, risadas frente a
referências à partes do corpo, entre outras. Inicialmente as professoras não sabiam como lidar com
estas situações, que lhes traziam ansiedade, dúvidas
e até mesmo constrangimento. Os próprios pais procuravam a creche, através das professoras e psicólogas, buscando orientação sobre como proceder
com seus filhos e como falar sobre sexo com eles.
(DELL’AGLIO; GARCIA,1997, PAIDEIA p. 97-110).

Logo, a educação sexual também é,
logicamente, responsabilidade dos pais. Porém, como descrito, muitos não têm a noção
de como tratar o tema e, além disso, existem
aqueles pais que não se importam com o assunto em si na vida e no desenvolvimento dos
seus filhos, “O trabalho de Orientação Sexual
na escola é entendido como problematizar, levantar questionamentos e ampliar o leque de
conhecimentos e de opções para que o aluno,
ele próprio, escolha seu caminho” (SECRETAAs crianças também estão rodeadas RIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1998,
por temas sexuais nos locais onde estão inseri- p.12)
das, pois isto vai desde a brincadeira de namoro na escola até a referência ao sexo propriamente dito, por escutarem o assunto de irmãos
ou parentes mais velhos, não que ele seja fala253
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Ainda que seja um pouco antigo, o trecho ressalta os grandes valores da Educação
Sexual na escola. É necessário ater-se às últimas palavras do trecho: “para que o aluno, ele
próprio, escolha seu caminho”. O termo escolha não é o mais apropriado, pois no quesito
sexualidade as ações de cada indivíduo não se
tratam de uma escolha, mas sim, de uma identificação, de um reconhecimento interno sobre
si, sobre quem se é.

de oitava série com seu professor abordam-se todos
os aspectos e opiniões sobre o tema, seu significado
para meninos e meninas, pesquisam-se suas implicações em diferentes culturas, sua conotação em diferentes momentos históricos e os valores atribuídos
por distintos grupos sociais contemporâneos. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1998,
p.12).

No Ensino Fundamental II os alunos estão no processo biológico da puberdade, que
Independentemente do termo equivo- se caracteriza visivelmente pelo surgimento de
cado em questão, a ideia central do trecho pêlos, mudança de voz, estirão, menarca, ejaculação, problemas emocionais, instabilidade
continua sendo claramente explícita: A sexuade hormônios, etc.,
lidade na qual a pessoa vive é de responsabilidade exclusiva da mesma. Cabe aos fatores
A partir da quinta série do ensino fundamental, os
externos (famílias, escolas, etc.) dar orientação
questionamentos vão aumentando, exigindo progressobre o que de fato existe e é real, mas jamais
sivamente a discussão de temas polêmicos, como
impor um modo único de como o outro deve
masturbação, início do relacionamento sexual, hoviver, afinal cada um é livre para viver da forma
mossexualidade, aborto, prostituição, erotismo e porcomo julga melhor para si.
nografia, desempenho sexual, disfunções sexuais,
parafilias, gravidez na adolescência, obstáculos na
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/
Aids, entre outros (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL, 1998, P. 31).

Outro termo não muito adequado do
trecho seria a palavra “orientação”, que nele
indica o sentido de orientar, mostrar, etc., mas
que pode ser confundido a ideia de preferência
sexual da pessoa, uma vez que o termo “OrienEm diversas cartilhas de orientação de
tação Sexual” já é empregado há tempos neste ensino, como a mencionada acima, aparecem
último.
os ideais de ensino sobre a reprodução atrelado a fatores socioculturais. De acordo com este
EDUCAÇÃO SEXUAL NO INÍCIO DA
documento, é correto entrar com os alunos nos
ADOLESCÊNCIA E POSSÍVEIS TABUS assuntos considerados mais “maduros”, como
a relação sexual em si.
Com o passar da idade e das etapas
Os alunos de 13 anos, por exemplo, já
do ensino, o foco da Educação Sexual se amplia. Ainda serão tratados os temas pedofilia entraram na puberdade e já têm desejos see abuso, porém com mais seriedade e objeti- xuais, estes inclusive aflorados, em decorrênvidade, uma vez que os alunos já serão mais cia da desregulação hormonal da fase. Exisvelhos e terão mais capacidade de absorver e tem as pessoas que são contra o assunto na
sala de aula ou então querem que a conversa
interpretar os assuntos nela abordados,
seja resumida apenas a fatores reprodutivos,
A escola deve informar e discutir os diferentes tabus, por exemplo: “O casal tem relação sexual, o
preconceitos, crenças e atitudes existentes na socie- espermatozóide fecunda o óvulo e inicia-se a
gravidez”, à grosso modo. Entretanto, esta é
dade, buscando, se não uma isenção total, o que é
uma fase de diversas dúvidas na cabeça dos
impossível de se conseguir, uma condição de maior
alunos e é dever da família e da escola dar
distanciamento pessoal por parte dos professores
todo o suporte a ele.
para empreender essa tarefa. Por exemplo, na discussão sobre a virgindade entre um grupo de alunos
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A questão é que não é possível saber
o nível de conhecimento de cada familiar sobre
os temas, além dos conflitos de crenças individuais que podem atrapalhar o entendimento e
a liberdade do jovem para falar deste assunto,
fazendo com que, mesmo sem ser solicitado,
os jovens recorram aos professores, amigos e
à internet para procurar sanar suas dúvidas.

Em contrapartida, o Governo do Estado
de São Paulo, por pressão de grupos conservadores, ordenou o recolhimento das apostilas
denominadas “Caderno do Aluno”, disponibilizadas pelo São Paulo Faz Escola, pois continham um texto informativo que apresentava os
gêneros existentes.

Ainda existe o fato de se pensar que
não são todas as pessoas que possuem instruções suficientes no assunto sexualidade, pois
se em plena atualidade o assunto é ainda um
grande tabu, a geração de pais destes jovens
teve mais problemas de liberdade com o assunto,

A imagem traz uma parte do conteúdo
que compunha a apostila. Claramente observa-se um texto meramente informativo, onde
não existe nenhum tipo de indução ou apologia
para uma escolha sexual, até porque a ES já
definiu que o assunto não se trata simplesmente de uma escolha. O então governador João
Dória publicou em sua rede social a seguinte
mensagem:

(EF08CI11) Reconhecer a sexualidade humana na
sua integralidade, selecionando argumentos que evidenciem as dimensões biológicas, socioculturais,
afetivas e éticas, valorizando e respeitando a diversidade de manifestações e expressões da identidade
humana e compreendendo o preconceito e a discriminação como uma construção social (CURRÍCULO PAULISTA – CIÊNCIAS DA NATUREZA, 2019, p.
391).

Fomos alertados de um erro inaceitável no material
escolar dos alunos do 8º ano da rede estadual. Solicitei ao Secretário de Educação o imediato recolhimento do material e apuração dos responsáveis. Não
concordamos e nem aceitamos apologia à ideologia
de gênero (G1 – GLOBO. REPRODUÇÃO DE TWEET
– JOÃO DÓRIA JR. – 2019).

O Currículo Paulista traz esta habilidade
para os alunos do 8º ano do ensino fundamental, onde especificamente é apresentado aos
alunos o sistema reprodutor humano. Nota-se
que é de comum acordo entre os especialistas organizadores do currículo que a Educação
Sexual não se resume apenas à reprodução e
fecundação, mas sim a todo o contexto sexual
em que o ser humano está inserido.
Percebe-se que na habilidade é valorizado o respeito entre as diferenças de identidade, no que se entende pelo tratamento da
questão de gêneros e afetividade. No trecho em
questão fica claro que o docente, em conformidade com a cartilha obrigatória a ser seguida,
precisa evidenciar os aspectos biológicos mas
também os sociais que compõem o tema.

O texto inclusive não foi renovado para
a apostila do ano de 2020. Trata-se de uma
atitude extremamente irresponsável, que prejudicou o trabalho de inúmeros professores e
alunos em todas as disciplinas, uma vez que
as crianças acabaram por ficar sem o material
no qual já haviam dado início ao seu uso. Após
um período, uma juíza suspendeu este recolhimento e ordenou a devolução imediata dos
materiais aos alunos.
Em nota, a Secretaria de Educação de
São Paulo destacou o trecho da apostila “Ninguém ‘nasce homem ou mulher’”, indicando
que ele fazia uma indução à ideologia de gênero. A frase em questão estava dentro do texto
explicativo, apontando o significado do termo
“identidade de gênero”.
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Para qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção sobre interpretação de texto fica
claro que a frase estava expondo o significado
do assunto, assim como faz um dicionário com
cada palavra nele contida. A juíza em questão
entendeu o fato, ordenando a evolução em até
48 horas dos materiais.

LGBT+ na sociedade, isto é algo natural e que
independe de indução, as pessoas são o que
são.

A ES também evidencia que sexualidade é diferente de sexo biológico. O próprio
material que gerou polêmica no estado de São
Paulo trouxe o assunto de forma clara e totalOutro problema foi que a devolução foi mente informativa. O sexo biológico está relafeita em massa, ou seja, os alunos não rece- cionado ao gene reprodutivo, ou seja, temos as
beram o mesmo caderno que haviam devol- fêmeas (XX) e os machos (XY).
vido, mas sim ganharam cadernos de alunos
aleatórios de outras escolas, uns já totalmente
O quesito sexualidade tem a ver com
preenchidos e outros praticamente em branco. a vivência do indivíduo, com a preferência seConclui-se que esta atitude do governo de São xual dele, ou seja, com qual parceria sexual a
Paulo causou apenas transtornos dos ambien- pessoa se atrai e sente prazer em se relaciotes e andamentos educacionais da rede para nar, conviver, etc. A Biologia não tem nada que
alimentar mais uma vez o discurso de ódio e torne errado uma preferência sexual ou outra,
preconceito contra as pessoas da comunidade embora diversos grupos usam dela para tentar
LGBTQIA +.
justificar a disseminação de preconceito que
fazem.
Inclusive é importante salientar que tal
atitude descredibiliza a equipe do São Paulo
Os nossos jovens precisam saber de
Faz Escola, além de manchar toda a imagem todas as existências para aprender a respeitar
do professorado e das pessoas que sofrem cada uma delas, independentemente de como
com o tema identidade de gênero, com falsas eles próprios são ou se identificam, para que
falas dizendo que dentro da escola existem não façam piadinhas tradicionais e de mau
profissionais que induzem as escolhas sexuais gosto sobre a sexualidade alheia, etc.
dos alunos.
O Currículo ainda trata da saúde enO fato é único e simples de se entender. volvendo o tema, de acordo com a habilidaAs pessoas trans existem, os gays existem, as de proposta também para o 8º ano do Ensino
lésbicas existem, os bissexuais existem, etc., e Fundamental no Currículo Paulista (2019, p.
todos precisam crescer aprendendo a conviver 391): “(EF08CI19*Reconhecer a importância
e respeitar o próximo. O que a Educação Sexu- da prevenção no contexto da saúde sexual e
al quer é mostrar que não tem nada de aber- reprodutiva para identificar e propor atitudes de
ração em não se sentir um heterossexual, não autocuidado e respeito a si e ao outro.”
é uma doença e, principalmente, não é motivo
para exclusão social de nenhum tipo.
No quesito saúde sexual, deve ser
deixado bem claro a necessidade de haver o
Além disso, os jovens precisam saber bem-estar durante uma relação, pois é algo
que se eles se identificam como LGBT+ não que deve ser bom tanto para si quanto para
existe nada de criminoso nem ilegal e que eles o parceiro. Também neste tema entram duas
podem viver a vida como são, enfrentando pos- grandes preocupações graves: Gravidez na
síveis problemas mas com direito a todo apoio adolescência e IST ‘s (Infecções Sexualmente
que necessitarem. Não existe nenhum docu- Transmissíveis), que antigamente eram denomento que comprove que algum objetivo da ES minadas pelo termo DSTs (Doenças Sexualé incentivar o aumento do número de pessoas mente Transmissíveis).
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Segundo a Associação dos Médicos
do Brasil (2019),anualmente cerca de 18% dos
brasileiros nascidos são filhos de mães adolescentes. Em números absolutos isso representa
400 mil casos por ano”. Por questões machistas históricas, a pressão da gravidez acabou
por responsabilizar e, muitas vezes, culpar a
mulher no caso de acontecimentos. Considera-se gravidez na adolescência toda gestação
ocorrida a partir dos 10 anos de idade até a
idade em que se considera adolescente (embora a OMS considere a adolescência até os
20 anos, cada país tem a autonomia de limitar
este valor da idade).
Uma gravidez neste período da vida
não se trata apenas de um fenômeno sexual,
pois envolve fatores sociais e emocionais da
menina. Uma adolescente ainda não é adulta. Parece uma frase óbvia, mas por incrível
que pareça, não. O corpo de uma adolescente ainda está em formação e desenvolvimento,
embora a gestação já seja possível a partir da
menarca (primeira menstruação).
Em alguns casos, como o da garota
estuprada pelo tio, faz-se necessária a interrupção da gravidez, pois a gestação poderia pôr
em risco a saúde da menina. Além disso, virar
mãe em uma fase onde seus pensamentos estão amadurecendo pode ser prejudicial para a
jovem. Claro, sabe-se que muitas meninas deram à luz durante a adolescência e estão bem,
porém é fato que elas tiveram que optar por escolhas que seriam algo da rotina comum caso
não tivessem filhos, pois muitas abandonam a
escola, desistem de cursar o ensino superior
ou técnico, etc.
Nesses momentos é que entra o assunto considerado, senão o maior, um dos
maiores tabus do momento: o aborto. Este é
um tema que também está previsto para ser
abordado em sala de aula, de acordo com a
cartilha do Ministério da Educação (MEC). Porém, o assunto deve ser tratado de forma científica nas aulas, sem a interferência de princípios
religiosos e pessoais.

O fato é que essa prática existe e é legalizada em casos como o da garota. Obviamente existem as mulheres que fazem clandestinamente por não desejarem uma gravidez,
sejam os motivos o fato de não ter condições
de criar, de não ter desejado a gravidez, de não
ser aceita em casa por princípios morais da
família, etc. Independente da opinião que cada
aluno terá, o docente deve expor a problemática e contextualizar o tema, a fim de que cada
um dos alunos tome sua conclusão, mas que
também não julgue a escolha da mulher que
optar por algo na qual o aluno pensa contra.
Ainda no 8º ano do Ensino Fundamental os alunos são apresentados aos métodos
contraceptivos. Muitas pessoas que são leigas
ou pensam através dos achismos acreditam
que essa prática seja um dos maiores incentivos à prática sexual dos adolescentes. Muito
pelo contrário, esta aula tem o objetivo mais
simples e ao mesmo tempo mais completo de
todos: a informação.
Segundo a matéria da repórter Juliana
Conte no portal Drauzio Varella (2017) cerca
de 40% dos jovens não utilizam preservativos.
É um número preocupante, pois muitos tendem
a acreditar que a sensação de não usar é melhor, mais livre, entre outros. Mas a pior parte é que grande parte das pessoas associa a
camisinha apenas com a prevenção contra a
gravidez. Porém, sabe-se que ela também protege contra as ISTs, uma vez que evita esses
contatos “pele na pele” e o de fluídos corporais
durante o ato.
Ainda mais: muitos jovens vão para
sua primeira vez sem saber como colocar um
preservativo, algo abundantemente grave, pois
aumenta as chances do não uso dele durante
a relação. Durante as aulas deste tipo a Educação Sexual traz a informação para os alunos
de como funciona cada método contraceptivo
existente, pois sabe-se que muitos estão prestes a perder a virgindade nessa idade, muitas
vezes sem o consentimento dos responsáveis.
Deve haver também exemplos do que as ISTs
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podem causar às pessoas, principalmente
UMA VISÃO MAIS MADURA SOporque muita gente não sabe onde ou quan- BRE EDUCAÇÃO SEXUAL NO ENSINO
do contraiu alguma, dependendo de como é a MÉDIO
vida sexual da pessoa.
Neste período também precisam ser
frisados os pontos de responsabilidade com o
parceiro. Isso significa que o prazer deve ser
sentido de forma conjunta, pois o ser humano
não é uma máquina de sexo e precisa ser tratado com o respeito e carinho nestes momentos
também.
Também se faz importante o quesito
do autoconhecimento. Muitos pais acabam
pensando que este é o momento em que os
docentes incentivam e estimulam todos os alunos à masturbação e etc. Na verdade, não é
isso não. Autoconhecimento sobre seu próprio
corpo é importante sim. É preciso saber como
é o seu corpo, como ele age, quais são suas
sensações, etc. Ninguém na escola é obrigado nem muito menos ensinado a masturbar-se.
Porém, é dever da Educação Sexual tirar as
dúvidas dos alunos, e sobre este assunto elas
são muitas. A ES tem por dever informar e quebrar mitos, como o fato de acharem que a masturbação é prejudicial à saúde ou que aumenta
o número de espinhas, etc. Muitos acabam culpando-se por motivos de crença ou princípios
familiares, porém é dever da ES e direito do
adolescente saber que isto é um fato existente, praticado desde sempre pela humanidade e
que muitos médicos recomendam,
Toda atividade sexual, incluindo a masturbação, auxilia na manutenção da musculatura do assoalho pélvico por causar contrações musculares nesta região,
necessárias para a ejaculação, e que pode reduzir a
perda de tônus muscular comum com a idade. (PORTAL UOL – BRUNO NASCIMENTO – UROLOGISTA
DA USP, 2018).

Nesta etapa do ensino, o currículo vigente até o presente momento traz à tona este
assunto em Biologia, no 4º bimestre da 1ª Série do Ensino Médio. O eixo principal da Biologia nesse momento é a qualidade de vida e a
saúde.
Desta última puxa-se o gancho para o
tema gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis. Esta, por sua vez, faz
um elo de ligação ao âmbito social da Educação Sexual. As ISTs podem infectar qualquer
pessoa, independentemente das preferências
sexuais de cada um.
Entretanto, hora ou outra surge um boato entre os alunos relacionando a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) principal
e/ou especificamente aos grupos LGBT+, visão
essa cientificamente inválida e de total preconceito disfarçado de argumento científico.
Nas aulas os alunos voltam aos conceitos aprendidos no 8º ano: é o momento de
relembrar, reaprender e até mesmo aprender
coisas novas. Nesta série os alunos estão, em
sua maioria, com 15 anos de idade, auge da
adolescência e provavelmente muitos já tiveram a vida sexual ativa.
É neste momento que a ES tem a função de orientar os alunos a procurar um médico, urologista ou ginecologista, pois isso
se encaixa na saúde e no autoconhecimento.
Também são reforçados os tipos de contracepção, causando com o tema gravidez na adolescência e ISTs.

O aluno não será incentivado a praticar
nada sem sua própria vontade. Mas é obrigação da ciência e da escola, como instituição,
informar o que é de fato explicado por especialistas da área.
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Uma grande vantagem é que por ser,
um contexto mais do que biológico, a Educação Sexual trabalha com as disciplinas de Ciências Humanas, principalmente Sociologia,
pois sendo a sexualidade um fator que envolve
contextos históricos, sociais, culturais, entre outros, é necessário entender o comportamento
da humanidade e suas ações. Nessas horas
o que não pode faltar é a comunicação entre
o corpo docente, pois diversas disciplinas podem tratar deste mesmo assunto, cada uma
focando em sua área específica e contribuindo
por completo com a construção de conhecimento dos educandos.

Entretanto, vale ressaltar que o termo
ideologia significa “conjunto de ideais” e não
“apologia”. Se for pensado do modo como
foi espalhado, então falar sobre menino brincar de carrinho e menina de boneca também
seria uma prática de ideologia de gênero. As
discussões sobre gênero vão além da sexualidade, elas pegam eixos como a desigualdade
salarial entre homens e mulheres, contratação
baixa de mulheres e de LGBT+, etc. Enfim, a
educação sexual tem seu foco nas relações interpessoais ligadas ao tema, que não devem
ser confundidas com achismos ou outros problemas sociais, morais, éticos ou religiosos.

As disciplinas de Humanas auxiliam
a Biologia ao trazer os contextos sociais que
interferem no tema sexualidade. O machismo,
por exemplo, que está totalmente relacionado
com o egoísmo do homem em não se preocupar com o prazer feminino, o tabu da masturbação feminina, os abusos e assédios cometidos
contra as mulheres, etc. Há também as questões relacionadas a gênero, visto que este é
uma construção social que foi acontecendo durante a história da humanidade, diferentemente do sexo biológico reprodutivo. Os ideais de
respeito aos LGBT+ e o combate à homofobia
podem ser trabalhados mutuamente com os
cuidados de uma relação sexual e sobre não
se sentir um estorvo ou um erro no mundo em
que se vive, etc.

Segundo a publicação de Wellington
Soares na revista Nova Escola (2019) o objetivo da educação sexual “não é sexualizar
jovens e crianças, mas protegê-los e garantir
que viveram suas infâncias, juventudes e vidas
adultas de maneira saudável.” Ou seja, seu
foco é de informar, orientar e educar as pessoas para que vivam saudavelmente consigo e
com os demais.

É importante salientar que muitos confundem Educação Sexual com Ideologia de
Gênero e este último associam como “conversão à homossexualidade”. É um termo lamentável de se ler, mas é real. Por Fake News e
politização as pessoas foram induzidas a acreditar que ideologia de gênero era o incentivo a
pessoa ser LGBTQIA +, fazendo com que toda
discussão sobre sexualidade se tornasse mais
ainda um verdadeiro tabu.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Grande parte das pessoas não possui ainda conhecimento suficiente sobre Educação
Sexual, o que faz o tema ser cada vez mais um verdadeiro tabu dentro da sociedade atual. Basicamente pode-se definir os objetivos da ES em poucas palavras, sendo elas: educação, informação e orientação das pessoas.
O principal foco do problema é que este tema além de possuir uma tendência a ser
vedado pelas pessoas, por sua própria existência, foi também extremamente politizado. A Educação Sexual é uma questão de direito de todo cidadão, para garantia do seu bem-estar físico
e mental, que infelizmente vem sendo manipulado de forma indevida. Muitos agentes politizados
usaram do termo para fomentar o ódio e a discriminação na mente das pessoas, em especial
daquelas que se intitulam “conservadoras da moral e da família”.
Com isso, a ES passou a ser discriminada e mal compreendida, pois foi usada como sinônimo de apologia ao sexo desenfreado ou à homossexualidade, ideal este totalmente inválido,
pois ela se trata da explicação dos fatos reais, que existem e estão para todas as pessoas verem.
Além disso, existem as preocupações sobre o que de fato é/será ensinado nas escolas
acerca deste polêmico assunto. Em hipótese alguma as crianças e jovens serão sexualizados.
Pelo contrário, a Educação Sexual preza pela segurança dos jovens contra os abusos, em especial a pedofilia e ao estupro, onde muitas vítimas sofrem caladas, seja por medo do agressor, de
não serem levadas a sério ou até mesmo de levarem a culpa pelo que estão passando.
À vista disso, ficou claro que a Educação Sexual tem por objetivo ajudar a construir um
conhecimento melhor do assunto, garantindo o direito de todos viverem em paz consigo mesmos
e com a sociedade ao seu redor. Sendo assim, faz-se necessária sua presença e sua ampliação
nas redes públicas e privadas de ensino, pois é dever da escola, como instituição, garantir o
acesso ao conhecimento pleno das diversas áreas de conhecimento. Claramente é necessário o
apoio e a participação da família no processo de ensino, como um todo inclusive, mas como não
se pode garantir se a família está ou não plenamente presente no cotidiano escolar da criança
e do adolescente, cabe à escola assumir seu papel responsável de ensinar.
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A RELEVÂNCIA DA AFETIVIDADE NO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Considerando a criança como sujeito histórico e social, o presente artigo procurou
compreender como ocorre o processo de desenvolvimento afetivo e a construção de vínculos
dessa natureza no Ensino Fundamental. Por meio de uma reflexão sobre as fases do desenvolvimento humano, os conceitos de afetividade e a construção de vínculos, foi possível analisar
como a cognição e o afeto operam juntos, e que a escola, mais precisamente o professor,
como agente mediador, converge não só para as apropriações do meio externo ou para os
aspectos relativos à cognição, mas em muito contribui para as apropriações de aspectos ligados à afetividade, sendo esta última tão importante quanto a primeira, consolidando assim a
necessidade de o professor considerá-las na sala de aula.

Palavras-chave: Afetividade; Desenvolvimento Humano; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como finalidade refletir sobre a importância das relações afetivas
dentro da sala de aula envolvendo professor e aluno das séries iniciais. Sabe-se
que a criança na Educação Infantil está inserida em um contexto voltado à área
afetiva e ao iniciar o Ensino Fundamental o tratamento recebido está pautado em atividades obrigatórias de leitura e escrita, ficando a parte afetiva para segundo plano.
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CONCEPÇÕES DE JEAN PIAGET
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Jean Piaget (1896-1980), estudioso
interacionista formado em Biologia e Filosofia,
dedicou-se a investigar a construção do conhecimento. Estudou cuidadosamente a forma pela
qual as crianças construíam seus conhecimentos lógicos, com a finalidade de compreender
a evolução e desenvolvimento do conhecimento humano (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).
As crianças possuem características
físicas diferenciadas, sua cidade ou local também podem ser distintos, mesmo assim elas
possuem características universais como a maneira como nascem, a fragilidade e desenvolvimento.
De acordo com Davis e Oliveira (1994)
a noção de equilíbrio é o alicerce da teoria
de Piaget, pois qualquer organismo que possui vida relaciona-se com o meio em que vive
por meio da tentativa de manter um estado de
equilíbrio, superando as perturbações surgidas
no decorrer das etapas a serem seguidas.
Dessa forma, o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de diversos desequilíbrios
e equilibrações, ou seja, diante de uma nova
situação, o indivíduo pode entrar em estado de
desequilíbrio.
Sendo assim, o próprio Piaget (2007)
relata que:
A cada instante, pode-se dizer que a ação é desequilibrada pelas transformações que aparecem no
mundo, exterior ou interior, e a cada nova conduta vai
funcionar não só para restabelecer o equilíbrio, como
também para tender a um equilíbrio mais estável que
o do estágio anterior a esta perturbação (PIAGET,
2007, p.16).

Dois mecanismos são acionados para alcançar um
novo estado de equilíbrio. O primeiro recebe o nome
de assimilação. Através dele o organismo – sem alterar suas estruturas – desenvolve ações destinadas
a atribuir significações, a partir da sua experiência
anterior, aos elementos do ambiente com os quais
interage. O outro mecanismo, através do qual o organismo tenta restabelecer um equilíbrio superior com
o meio ambiente, é chamado de acomodação. Agora, entretanto, o organismo é impelido a se modificar,
a se transformar para ajustar às demandas impostas
pelo ambiente (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 38).

O desenvolvimento psíquico tem início
desde o momento do nascimento da criança,
terminando somente na fase adulta, onde este
indivíduo está totalmente desenvolvido pela
maturação dos seus órgãos, porém observa-se o fato que este desenvolvimento psíquico
dá-se por meio do equilíbrio, considera Piaget. Ainda, sobre o desenvolvimento mental da
criança, acrescenta:
O desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de
menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Assim, do ponto de vista da inteligência, é fácil
se opor a instabilidade e incoerência relativas das
ideias infantis à sistematização de raciocínio adulto
(PIAGET, 2007, p. 13).

O funcionamento psicológico das crianças é diferente dos adultos, por isso Piaget investigou sobre como, através de quais mecanismos, a lógica das crianças se transforma na
lógica do adulto (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).
Porém, de acordo com Piaget (2007),
este desenvolvimento quando é atingido totalmente na fase adulta dá início a uma nova fase,
a de regressão, pois este indivíduo encontra-se
na fase da velhice, e na criança este desenvolvimento é contínuo.

Ainda para Piaget, segundo Davis e
Oliveira (1994), para que aconteça uma nova
equilibração, dois fatores são necessários: assimilação e acomodação.
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Portanto :
[...] o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio
que, à medida que se acrescenta algo, ficará mais
sólido, ou à montagem de um mecanismo delicado,
cujas fases gradativas de ajustamento conduziram a
uma flexibilidade e uma mobilidade das peças tanto
maiores quanto mais estáveis se tornassem o equilíbrio. Mas, é preciso introduzir uma importante diferença entre esses dois aspectos complementares
deste processo de equilibração. Devem-se opor, desde logo, as estruturas variáveis – definindo as formas
ou estados sucessivos de equilíbrio – a um certo funcionamento constante que assegura a passagem de
qualquer estado para o nível seguinte (PIAGET, 2007,
p. 14).

Para o autor, estas estruturas variáveis
são as formas pelas quais há a organização
mental, sendo elas estabelecidas em dois aspectos: motor ou intelectual de um lado e afetivo
do outro, mas com duas dimensões: individual
e social. No entanto, em cada estágio nota-se
o aparecimento de características relacionadas
com o período desta passagem sendo que pode-se diferenciá-los dos estágios anteriores por
possuírem estruturas próprias em cada nível.

um desenvolvimento do seu pensamento. No
início do período, nota-se que a criança ainda
não domina totalmente a linguagem, pois parte
do seu repertório verbal por meio da imitação,
ressaltando também que ela ainda não possui
o conceito de número nesta etapa de seu desenvolvimento (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA,
2002).
Sobre a linguagem, um meio de comunicação de fundamental importância para os
seres humanos, o próprio Piaget (2006) relata
que:
A aquisição da linguagem, tornada acessível nesses
contextos de imitação, cobre finalmente o conjunto
do processo, assegurando um contato com outrem
muito mais vigoroso do que a simples imitação e permitindo, portanto, à representação nascente aumentar os seus poderes apoiada na comunicação (PIAGET, 2006, p. 55).

Nesta fase, o pensamento da criança
é diferente dos adultos, pois é marcado por
um egocentrismo, ou seja, a criança parte do
princípio que tudo ao seu redor está relacionado a ela, centrado no seu próprio eu, não
conseguindo colocar-se no lugar do outro, perpetuando assim até o final do período (DAVIS;
De acordo com Piaget (2007), a crian- OLIVEIRA, 1994).
ça passa por quatro etapas de desenvolvimento
Segundo as autoras, este egocentrise a cada fase são adquiridas novas estruturas
cognitivas. As etapas propostas por Piaget são mo, como é denominado por Piaget, caracterias seguintes: Sensório-motora (0 a 2 anos); za também o aspecto afetivo com o predomínio
Pré-operatória (2 a 7 anos); Operatório-concre- dos sentimentos interindividuais. O fato de a
ta (7 a 11/12 anos) e Operatório-formal (11/12 criança desta etapa estar centrada em si mesma acaba dificultando também o trabalho em
anos em diante).
grupo.
Assim sendo, de acordo com Piaget
No entanto, considerando a faixa etária
em destaque nesta pesquisa serão priorizadas (2007):
as características da criança ao final do período
pré-operatório e início do operatório-concreto. Com o aparecimento da linguagem, as condutas são
Período Pré-operatório (2 a 7 anos):
No segundo estágio definido por Jean
Piaget, o aparecimento da linguagem destaca-se como um fator de extrema importância, pois
possibilitará mudanças nos aspectos afetivos,
intelectual e social da criança, havendo assim

profundamente modificadas no aspecto afetivo e no
intelectual. Além de todas as ações reais ou materiais
que é capaz de efetuar, como no curso do período
precedente, a criança torna-se, graças à linguagem,
capaz de reconstituir suas ações passadas sob formas narrativas, e de antecipar suas ações futuras
pela representação verbal (PIAGET, 2007, p. 24).
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A criança do pré-operatório tem seu
pensamento baseado na percepção imediata,
não tendo ainda a noção de reversibilidade, ou
seja, “[...] a criança não é capaz de perceber
que é possível retornar, mentalmente, ao ponto
de partida” (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 43).
No aspecto afetivo, nesta etapa, as
crianças utilizam-se dos sentimentos de antipatia e simpatia. “A simpatia, então, de um
lado supõe uma valorização mútua e, de outro,
uma escala de valores comuns que permitem
trocas”. Com isso, as crianças demonstram
simpatia principalmente àquelas pessoas com
as quais elas se identificam (PIAGET, 2007, p.
38). Porém “[...] a antipatia nasce da ausência
de gostos comuns e da escala de valores comuns” (Ibidem).
As crianças começam a desenvolver o
juízo moral, com o aparecimento dos primeiros sentimentos morais como o amor, temor,
respeito e obediência. As crianças na fase pré-operatória demonstram respeito pelos pais ou
pessoas mais velhas, ou seja, indivíduos que
julgam superiores e a eles obedecem, é a moral da obediência (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).
Nesse sentido, Piaget (2007, p. 53) relata que “[...] os sentimentos morais se originam do respeito unilateral da criança em relação a seus pais, ou ao adulto, e também como
esse respeito estabelece a formação de uma
moral de obediência ou heteronomia”.
Observa-se que a criança não possui
autonomia, aceitando tudo o que lhe é imposto. Porém, por meio da cooperação, aparece
um novo sentimento, o respeito mútuo, que a
criança nutre pelos amigos.
[...] o respeito mútuo conduz a formas novas de
sentimentos morais, distintas da obediência exterior
inicial. Podem citar, em primeiro lugar, as transformações referentes ao sentido da regra, tanto a que
liga as crianças entre si, como aquela que as une ao
adulto (Ibidem).

Período Operatório-concreto (7 a 11/12
anos):
Nesse período, a criança começa a
desenvolver a construção da lógica, o que lhe
permite perceber pontos de vista diferentes,
saindo do egocentrismo intelectual e social
que caracterizavam a fase anterior. Portanto,
com esta superação a criança possuirá uma
nova habilidade intelectual, que é a capacidade mental de coordenar as operações, porém
com objetos concretos que podem ser manipulados ou que já tenham conhecimento (BOCK;
FURTADO; TEIXEIRA, 2002).
Sendo assim, as crianças conseguem
por meio do pensamento:
- estabelecer corretamente as relações de causa e
efeito e de meio e fim;
- sequenciar ideias ou eventos;
- trabalhar com ideias sob dois pontos de vista, simultaneamente;
- formar o conceito de número (no início do período,
sua noção de número está vinculada a uma correspondência com o objeto concreto (BOCK; FURTADO;
TEIXEIRA, 2002, p. 104).

Nesta fase, “[...] o pensamento é reversível: o sujeito pode retornar mentalmente, ao
ponto de partida” (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p.
43). Ao coordenar as operações esta criança
irá adquirir uma noção de conservação, característica do período das operações.
A relação afetiva entre os sujeitos envolvidos no processo ensina-aprender, o exercício
do diálogo, o fazer compartilhado, o respeito
pelo outro, o estar aberto, o saber escutar e
dizer configura-se como elementos de fundamental importância para a aprendizagem.
É imprescindível, então, que no contexto escolar trabalhemos a articulação afetividade-aprendizagem nas mais variadas situações,
considerando-a como essencial na prática pedagógica e não a julgando como simples alternativa da qual podemos lançar mão quando
queremos fazer uma “atividade diferente” na
escola.
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CONTRIBUIÇÕES DE
VYGOTSKY E HENRI WALLON
PARA A COMPREENSÃO DO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Para Vygotsky, o funcionamento psicológico depende das relações sociais e mediações estabelecidas entre o indivíduo e o meio
onde vive. Acredita que o homem se constitui
na relação com o outro e socialmente. Para ele,
acrescenta que a criança não é considerada
como um ser passivo, mas sim um ser ativo em
pleno desenvolvimento.
Assim sendo, de acordo com Davis e
Oliveira (1994, p. 54):
Para Vygotsky, em resumo, o processo de desenvolvimento nada mais é do que a apropriação ativa
do conhecimento disponível na sociedade em que a
criança nasceu. É preciso que ela aprenda e integre
em sua maneira de pensar o conhecimento da sua
cultura. O funcionamento intelectual mais complexo
desenvolve-se graças a regulações realizadas por
outras pessoas que, gradualmente, são substituídas
por auto-regulações [..(DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p.
54).

De acordo com o autor, a criança passa por todos estes níveis de desenvolvimento,
sendo que este processo está em constante
mudança, pois quando uma criança se encontra em uma determinada atividade não conseguindo realizá-la ela está no nível de desenvolvimento potencial.
De acordo com Vygotsky (1998) o desenvolvimento da aprendizagem tem uma relação intensa com a Zona de Desenvolvimento
Proximal, pois os seres humanos necessitam
de estímulos culturais para o desenvolvimento
da aprendizagem,
[...] É na zona de desenvolvimento proximal que a interferência de outros indivíduos é a mais transformadora. Processos já consolidados, por um lado, não
necessitam de ação externa para serem desencadeados; processos ainda nem iniciados, por outro lado,
não se beneficiam dessa ação externa (OLIVEIRA,
1993, p. 61).

Portanto, é essencial analisar o estado
psicológico da criança, pois as atividades têm
que assumir uma coerência com ele, de maneira que o educador deve propor desafios que a
criança poderá realizar, com a sua mediação.
“Assim como o adulto, uma criança também
pode funcionar como uma mediadora entre
uma outra criança e as ações e significados
estabelecidos como relevantes no interior da
cultura” (OLIVEIRA, 1993, p. 64).
Diante desse fato, o educador deverá
analisar quais habilidades já possuem para assim perseguir nos próximos aprendizados. A
origem das construções cognitivas está profundamente vinculada às interações sociais, nas
quais a cooperação e a colaboração viabilizam
o desenvolvimento nas atividades coletivas.
Aquele que está em processo de aprendizagem deve entrar em contato com o mundo
da escrita por meio das práticas sociais. Essa
é a maneira de provocar educação a partir
da percepção e não apenas de conceitos, de
forma que o saber possa ser construído ativamente, ao serem incorporadas informações
que serão assimiladas significativamente.
Vygotsky (1998) afirma que é através
da interação com outros membros da cultura
que o homem interioriza as formas sócio-historicamente estruturadas do desenvolvimento
psicológico. Os conceitos que a sociedade
atribui às palavras variam e devem ser considerados em suas transformações.
Segundo Oliveira (1993), quando um
educador faz intervenções com os seus alunos,
vários avanços psicológicos poderão ocorrer,
pois estas mediações articulam a aprendizagem no desenvolvimento psicológico da criança. Esse ensino mediado por instrumentos e
signos só ocorrem com o contato direto entre
as pessoas. Conceitos de Henri Wallon:
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Assim como Jean Piaget, Henri Wallon
também descreve o desenvolvimento da criança dividido em etapas. Na concepção walloniana são destacadas cinco etapas: Impulsivo-emocional (0 a 1 ano); Sensório-motor e
projetivo (1 a 3 anos); Personalismo (3 a 6
anos); Categorial (6 a 11/12 anos) e Puberdade e adolescência (a partir dos 11/12 anos). A
passagem de um estágio para outro é marcada
por rupturas, retrocessos e reviravoltas (GALVÃO, 2008).
Para Wallon (2007), a criança ainda
necessita do auxílio dos pais, porém como não
é possível a presença constante da família na
escola, a criança busca no educador o afeto
que necessita. Diante deste contexto as crianças se agrupam seja nas salas de aula ou nas
brincadeiras, mas nem sempre esses grupos
são iguais, pois elas não estão mais na fase de
que tudo é voltado unicamente em um sentido
podendo ser mudado a qualquer instante.
Nos anos iniciais da fase escolar, a
criança entra em contato com diversos novos
códigos, com representações e com organizações que precisa compreender e assimilar. É
um salto muito grande em seu desenvolvimento e precisa estar vinculado com o correto direcionamento do mesmo para que ocorra de
maneira satisfatória e produtiva.

Professores e pais são recipientes de
fantasias, emoções, impulsos, agressividade,
angústias, medos. O conforto e a estimulação
oferecidos por esses dois agentes imprescindíveis no desenvolvimento da criança irão viabilizar um processo mais prazeroso, tranquilo e
propenso ao sucesso. Para isso, é necessário
estar atento à criança como um todo, inclusive
às suas necessidades emocionais e físicas.
O desenvolvimento cognitivo acontece
paralelamente ao social, e um age diretamente
sobre o outro, influenciando de maneira positiva ou negativa, proporcionando novas perspectivas, novos estímulos, novas reações, novos
caminhos e novos desafios a todo momento
para a criança.
Todo ambiente de convívio é espaço de
aprendizagem, inclusive no que diz respeito à
aquisição da escrita. Códigos diversos rodeiam
a criança o tempo todo em todos os âmbitos
de sua vida, mediando sua relação com o meio
por meio da linguagem que primeiramente se
apresenta apenas como expressão oral, seguida pela possibilidade de registro gráfico.

Dessa forma, é necessário estar atento
ao modo como a criança é assistida no processo de contato e internalização da escriO meio oferece muita resistência e exi- ta, levando em consideração fatores decisivos
gências, nesse período, dificulta a iniciação da que influenciarão diretamente no progresso e
criança nesse novo universo. A estimulação no sucesso da experiência.
psicossocial é necessária para que as demandas impostas pelo meio não surtam efeito
Considerando a atuação na área edunegativo na criança.
cativa e o pleno desenvolvimento dos alunos
como meta, cabe investigar se a afetividade
Fatores de saúde, intelectuais, emo- está presente na ação pedagógica entre procionais, comportamentais, familiares, contatos fessor e aluno e se esse afeto contribui para
com outras crianças, oscilações físicas e psi- o processo de aprendizagem. Assim sendo, a
cológicas, questões sociais e tantos outros as- próxima seção abordará o tema afetividade na
pectos podem influenciar o aluno que está em visão de vários autores.
processo de adaptação ao novo meio, em que
ele precisa entender seu papel e como desempenhá-lo.
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O CONCEITO DE AFETIVIDADE
Ao se conceituar afetividade percebe-se que existem várias definições sobre o seu
significado. Entre as várias conceituações, Ribeiro (2010, p. 403) define afetividade como
“[...] atitudes e valores, comportamento moral
e ético, desenvolvimento pessoal e social, motivação, interesse e atribuição, ternura, interrelação, empatia, constituição da subjetividade,
sentimentos e emoções”. Segundo a autora,
a afetividade é fundamental para que um ambiente escolar seja apropriado no sentido de
promover a aprendizagem dos alunos. Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
(FERREIRA, 2004, p. 61).
Afetividade. [De afetivo + - (i) dade.] S.f.1. qualidade
ou caráter afetivo. 2. Psic. Conjunto de fenômenos
psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhadas sempre
dá impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou
tristeza (FERREIRA, 2004, p. 61).

De acordo com Davis e Oliveira (1994)
a afetividade caracteriza-se em amor, ódio, tristeza, alegria ou medo, sensações que levam
o indivíduo a afastar-se ou aproximar-se das
pessoas, ou vivenciar novas experiências.
Nesta perspectiva o afeto inclui expressão e linguagem, como: sorrisos, gritos,
lágrimas, olhar e rosto triste, boca fechada e
sobrancelhas caídas, são algumas expressões
que comunicam os sentimentos dos seres humanos.
Em seus estudos, Piaget abordou as
relações entre afetividade, cognição e relações
sociais, para melhor entender a gênese da moral (construção de valores e sentimentos). Ele
defende que a construção de valores, considerando esses elementos afetivos como essenciais para explicar o desenvolvimento cognitivo
(SOUZA, 2003).
Tendo como base os estágios de desenvolvimento propostos por Piaget, a autora
destaca que no estágio pré-operatório esta
questão afetiva necessita de maior atenção no
que se refere às relações entre as pessoas.

Nessa fase começam a surgir os primeiros sentimentos morais (amor, temor, respeito...), sendo estes sentimentos imprescindíveis para a determinação de uma moral
heterônoma, pois se sabe que a criança heterônoma aceita as regras sem questionamentos
(SOUZA, 2003).
Para Vygotsky, não há separação entre a afetividade e o cognitivo, pois eles estão
interligados entre si, fato que o autor critica a
pedagogia tradicional em separar a afetividade
da cognição. Diante disso, Vygotsky entende a
afetividade como fator de contribuição para o
desenvolvimento do indivíduo, ressaltando que
o ser humano se desenvolve na interação com
o meio social e cultural, para ele, afetividade
e as emoções desenvolvem-se desde o nascimento (OLIVEIRA; REGO, 2003).
A afetividade, para Wallon, é um fator
primordial para o desenvolvimento dos seres
humanos, assim sendo, conforme consideram
Almeida e Mahoney (2009), na concepção
walloniana a afetividade pode ser definida da
seguinte forma:
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 (ALMEIDA; MAHONEY, 2009, p. 17).

Nesse sentido, Wallon considera a afetividade um fator essencial para o desenvolvimento da inteligência na criança, sendo que
ao nascer o primeiro contato que a criança tem
com o meio social, é por meio dessa interação
que se dá sua sobrevivência, por depender exclusivamente do outro (WALLON, 2007).
De acordo com Souza (2003), Piaget
utiliza-se de muitos aspectos para explicar sua
teoria sobre afetividade e cognição, no entanto,
aqui serão descritos apenas aspectos que são
necessários para a compreensão da atividade
no âmbito escolar, em especial nas séries iniciais.
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Almeida e Mahoney (2009) à luz da teoria walloniana, ressaltam que em suas análises
com crianças do Ensino Fundamental I, observaram que os alunos demonstram sentimentos
positivos (tranquilidade, entusiasmo, confiança,
alegria e prazer), associados ao que sentem
pelos educadores. Isso reforça a importância
que os professores têm em desempenhar uma
relação de afeto com os discentes, provocando
neles diferentes reações,
Há ainda que se destacar a necessidade de atentar
e refletir sobre a afetividade presente no processo
de ensino-aprendizagem, bem como a de estarmos
sempre muito atentos ao que nossos alunos e nossas alunas têm a dizer. Ouvi-los (as) falar sobre suas
vivências e seus sentimentos na escola constitui-se
num diferencial deste estudo, que mostrou que as
crianças têm muito a comunicar e a informar, de forma autêntica e enriquecedora. A possibilidade de
se 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).

Saud (2009) baseada na teoria de
Wallon afirma que são diversos os fatores que
contribuem para o ensino e aprendizagem,
dentre eles está o envolvimento entre os alunos e professores e nesse envolvimento estão
o respeito mútuo mantido uns pelos outros, a
confiança, a segurança, o carinho, a admiração e a tranquilidade, enfim, um ambiente prazeroso capaz de propiciar o desenvolvimento
da criança em todos os aspectos.
Nesse sentido, percebe-se que o afeto
está presente na relação professor-aluno, mesmo que não haja contato físico entre eles como
os beijos e abraços, pois o educador capaz de
ouvir seus alunos, conversar com eles e respeitá-los em suas especificidades também está
demonstrando uma forma de afeto.
Ter a afetividade e a aprendizagem
como tema implica enveredar por um caminho
intrigante que envolve processos psicológicos
difíceis de serem percebidos e desvendados.
Apesar da existência de teorias e reflexões a
respeito do tema, a escola continua priorizando o conhecimento racional em detrimento das

relações afetivas. Vivemos uma cultura que
desvaloriza as emoções, e não vemos o entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção,
que constitui o viver humano, e não nos damos
conta de que todo sistema racional tem um fundamento emocional.
É imprescindível que no contexto escolar se trabalhe a articulação afetividade-aprendizagem nas mais variadas situações, considerando-a como essencial na prática pedagógica
e não a julgando como simples alternativa da
qual podemos lançar mão quando queremos
fazer uma “atividade diferente” na escola. Essa
articulação deve ser uma constante busca de
todos que concebem o espaço escolar como
lócus privilegiado na formação humana.
A afetividade não se restringe apenas
ao contato físico. Conforme a criança vai se
desenvolvendo, as trocas afetivas vão ganhando complexidade. Adequar a tarefa às possibilidades do aluno, fornecer meios para que
realize a atividade confiando em sua capacidade, demonstrar atenção às suas dificuldades e
problemas, são maneiras bastante refinadas de
comunicação afetiva.
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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.
Cabe à escola esforçar-se para proporcionar um ambiente estável e seguro, onde as
crianças se sintam bem, porque nessas condições a atividade intelectual fica facilitada. Nesse
sentido, alguns pontos que se julgam centrais para a compreensão do desenvolvimento afetivo
e de seu papel na aprendizagem, devem ser discutidos.
Na escola, a relação com o professor é o eixo de todas as relações e produções. Por um
lado, a criança busca nele a referência adulta e confiança que ficou de fora, quando ela entrou
para escola. Por outro lado, o professor é quem representa a instituição, com seu saber e suas
leis.
O aluno tem de ver o professor não somente como alguém que vai lhe transmitir conhecimentos e preocupado com as explicações sobre determinado conteúdo, mas como alguém que,
comprometido com a ação que realiza, percebe o aluno como um ser importante, com ideias e
sentimentos que podem ser partilhados com ele.
Nesse processo de interação humana, de intercâmbio, o conhecimento estruturado do
professor, sua forma de expressão mais formal, seus valores e concepções se misturam aos
saberes não sistematizados e empíricos dos alunos, aos seus valores e linguagens próprias de
seu ambiente cultural.
A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança para um mundo melhor ou, lamentavelmente, da permanência do
hoje. 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.
Educar é ensinar a olhar para fora e para dentro, superando o divórcio, típico da nossa
sociedade, entre objetividade e subjetividade. É aprender além: saber que é tão verdade que a
menor distância entre dois pontos é uma linha reta quanto que o que reduz a distância entre dois
seres humanos é o riso e a lágrima.
O reconhecimento do aluno enquanto indivíduo, sujeito e cidadão, é
fundamental para que haja o estabelecimento de trocas enriquecedoras
das experiências, as quais promovem a mobilização de estruturas de
saberes significativos.
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A CRIANÇA E O PRIMEIRO ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Este artigo faz uma reflexão sobre a infância e a criança de seis anos no Ensino Fundamental I e traz uma leitura da prática de alfabetização e como deve ser pensada a organização
do trabalho pedagógico para auxiliar a criança em seu processo de conhecimento, para isso,
utilizaram-se os estudos de Kramer (2006) e Rapoport (2009) sobre a infância e a inclusão
da criança de seis anos na escola; de Nornberg (2009) sobre a organização do trabalho pedagógico e de Abreu (2000) sobre as condições essenciais para a aprendizagem; desta forma,
constatou-se que é preciso repensar a organização pedagógica para atender as necessidades
das crianças de seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental e, por isso, refletir sobre a
prática em sala de aula é essencial para atingir o objetivo pretendido: a alfabetização.

Palavras-chave: Educação; Ensino Fundamental; Alfabetização; Infância; Brincar.
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INTRODUÇÃO

N

as últimas décadas, muitas mudanças ocorreram na organização do ensino brasileiro, uma delas foi o ensino de nove anos que inseriu a criança de seis anos no
primeiro ano do Ensino Fundamental. Contudo, é preciso repensar a organização
do currículo para atender essa faixa etária na escola.
Desta maneira, é objetivo deste estudo enfatizar a importância de repensar a organização do ensino para atender as necessidades das crianças de seis anos no primeiro ano do
Ensino Fundamental.
A criança, desde o nascimento, deve ter acompanhamento adequado para o desenvolvimento de todas as suas capacidades humanas. Por isso, refletir sobre a aprendizagem da
criança de seis anos de idade no primeiro ano do Ensino Fundamental é necessário.
Ao buscar informações sobre a aprendizagem da criança no primeiro ano escolar, é
objetivo específico mostrar a necessidade de fazer mudanças na forma de ensinar e no que a
criança aprende nessa etapa. E, além disso, é importante perceber as mudanças pelas quais
as crianças de seis anos passam para se adaptar a essa nova organização do ensino brasileiro.
Este estudo, portanto, justifica-se pela necessidade de conhecer e refletir sobre as mudanças ocorridas na Educação brasileira nas últimas décadas e, sobretudo, no ensino de nove
anos, destacando a inserção da criança aos seis anos de idade na escola.
É fundamental ainda verificar a importância das mudanças no processo de ensino e
aprendizagem de modo que as crianças possam ampliar seus conhecimentos. Para isso, é evidente que o currículo deve ser modificado para essa etapa e a organização pedagógica deve
ser repensada nas escolas para ajudar a criança em seu desenvolvimento.
Sabe-se que os primeiros anos de vida são essenciais para a formação da criança em
vários aspectos: emocional, cognitivo, sensorial etc. É nesta fase que a criança descobre sensações, sons, gostos. E estas descobertas seguem, sobretudo, nos primeiros anos de sua vida.
Nesta fase, a criança parece ter mais facilidade para assimilar conceitos e desenvolver competências e habilidades, por isso, foi uma conquista importante a inserção da criança de seis anos
no primeiro ano do Ensino Fundamental, no entanto, surgem alguns problemas: Será que as
escolas estão preparadas para receber crianças desta faixa etária? O que precisa ser feito para
que as escolas atentem para as necessidades de aprendizagem da criança de seis anos?
Parece que para solucionar essas questões é preciso repensar a criança de seis anos,
imbuir de informações sobre a infância e sobre a adequação do currículo. É necessário rever o
planejamento da escola de modo que a escola e o seu projeto pedagógico atendam crianças
de seis anos sem aplicar no primeiro ano os conteúdos da antiga primeira série, pois antes a
criança era inserida no processo de ensino e aprendizagem aos sete anos e, atualmente, aos
seis, portanto, são idades diferentes.
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A CRIANÇA E O ENSINO
FUNDAMENTAL
Um marco para a Educação brasileira,
após a Escola Nova, foi a mudança do Ensino para nove anos. Nessa modalidade, a série
passa a ser considerada ano e a criança inicia
seus estudos no Ensino Fundamental I a partir
dos seis anos de idade.
As mudanças ocorridas na estruturação da Educação brasileira foram muito importantes, mas é preciso repensar o trabalho
a ser desenvolvido pelos professores nas escolas, assim, “a proposta pedagógica precisa
ter como ponto de referência as peculiaridades
infantis, as características de desenvolvimento
e aprendizagem e a realidade do contexto socioeconômico e cultural no qual os educandos
encontram-se inseridos” (RAPOPORT, 2009, p.
9).

Walter Benjamin (2004), também citado por Kramer (2006), trouxe algumas contribuições importantes para entender e orientar
maneiras de ver as crianças. Ele menciona
quatro eixos importantes para compreender a
criança, são eles: 1) A criança cria cultura, brinca e nisso reside sua singularidade; 2) A criança é selecionadora, dá sentido ao mundo, produz história; 3) A criança subverte a ordem das
coisas e estabelece uma relação crítica com as
tradições e 4) A criança pertence a uma classe
social que a estimula.

Em relação ao primeiro eixo, é preciso
criar condições para que as crianças produzam
cultura. Um dos instrumentos essenciais para a
criança criar e produzir cultura é a brincadeira.
Por meio do ato de brincar, a criança adquire
experiência e ganha cultura. “A cultura infantil
é, pois, produção e criação.” (KRAMER, 2006,
p. 16). Ao observar a maneira da criança brincar, pode-se elaborar jogos e brincadeiras que
A aprendizagem não depende só da vão atender aos interesses da criança.
quantidade de tempo a mais que a criança fica
Sobre o segundo eixo, é preciso resna escola, mas também da utilização adequada desse tempo para que as crianças apren- saltar que a criança, como produtora de histódam mais. Além disso, há peculiaridades infan- rias, cria, inventa, dá novos sentidos às coisas,
tis que precisam ser consideradas quando a transforma o sentido dessas coisas, uma vez
criança entra aos seis anos no primeiro ano do que ela é criativa por natureza e assim desbravar mundos. A criança é capaz de selecionar
Ensino Fundamental.
o que quer brincar e como vai brincar. Ela faz
É preciso aprender com as crianças. É escolhas desde cedo, quando lhe é permitido
possível notar que elas são capazes de revelar realizar estas escolhas e é por isso que ela
a possibilidade de criar, pois conseguem virar constrói sua história e dá sentido a ela.
e revirar as coisas, construir e reconstruir mundos. “Uma cadeira de cabeça para baixo se
torna um barco, foguete, navio, trem, caminhão.
Aprendemos, assim, com as crianças que é
possível mudar o rumo estabelecido pelas coisas” (KRAMER, 2006, p.15).
Desta maneira, nas palavras de Kramer
(2006), para a criança tudo é possível. Para a
criança, criar a brincadeira, seja para brincar
individual com coletivamente, parece uma tarefa simples. Ela tem na abstração seu maior
apoio. O adulto pode aprender com as crianças a transformar as coisas, a enriquecer seu
universo.

A respeito do terceiro eixo, é possível
perceber que a criança tem outra maneira de
ver a realidade. Por sua ótica infantil, ela não
revela somente seu mundo, mas expõe o mundo dos adultos, imitando-os. Ela observa, ela
experimenta e é capaz de criar a sua própria
maneira de brincar e utilizar um determinado
objeto.
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Assim, é preciso verificar o contexto
em que a criança está inserida e aprender com
ela a dar novos sentidos a tudo que nos rodeia.
“Precisamos considerar os valores e princípios
éticos que queremos transmitir na ação educativa” (KRAMER, 2006, p. 17).
No quarto eixo, percebe-se que as
crianças são seres sociais e como tal se relacionam, fazem parte de grupos e, assim, todos
os sentimentos de pertencimento social interferem em suas ações de modo que elas possam
atribuir significados a tudo que está a sua volta.
Cada criança pertencente a uma comunidade traz para a escola e para a sua vida
as vivências de sua comunidade. Tudo que ela
aprende faz parte de seu repertório linguístico,
cultural, social. Por isso é necessário incentivar
todos os aspectos da vida humana.
Muitas crianças, no entanto, para sobreviver, precisam auxiliar seus familiares com
tarefas que não são próprias delas. “Considerar, simultaneamente, a singularidade da criança e as determinações sociais e econômicas
que interferem na sua condição, exige reconhecer a diversidade cultural e combater a desigualdade de condições [...]” (KRAMER, 2006,
p. 17). Refletir sobre essa diversidade possibilita oferecer melhores condições de vida para
essas crianças.
Além destes eixos presentes na obra
de Walter Benjamin (2004), outros fatores contribuem para refletir sobre o desenvolvimento
da criança em relação ao adulto. Um deles é a
perda de autoridade na relação entre a criança
e o adulto. Em que, muitas vezes, os adultos se
deixam conduzir pelos interesses da criança,
passando a viver em função da vontade dela.
Há adultos que esquecem que são adultos e
deixam a criança determinar suas ações. Neste contexto, conhecer os conceitos de infância
são necessários para pensar a questão da autoridade.

A perda da autoridade na relação entre os adultos e as crianças é um dos graves
problemas que aflige a sociedade atual. O conceito de infância, muitas vezes marcado pela
intolerância do adulto, tem se transformado ao
longo dos anos. Torna-se cada vez mais difícil
estabelecer com as crianças laços de afetividade, de caráter, de ética social e política, pois
é necessário que o adulto tenha experiência e
se reconheça como adulto para que os papéis
não sejam invertidos.
É importante que o adulto tenha experiência para narrar, contar e compartilhar com
a criança seus conceitos sobre a vida, estabelecendo diálogos. A experiência é uma das
estratégias de formação que abre espaço para
que a criança, o jovem e os adultos falem de
sua vivência, de sua aprendizagem.
É a experiência adquirida que permite estabelecer a relação de autoridade entre
a criança e o adulto, uma vez que, quem tem
maior capacidade de narrar experiências vividas pode passar ensinamentos, pode mostrar
o que faz bem ou não. Desta forma, o adulto
deve assumir seu papel social.
A falta de reconhecimento do papel social faz com que o adulto queira dar tudo que
a criança pede e se esquece de estabelecer
limites. O adulto deixa de cumprir seu papel social para cumprir as constantes solicitações da
criança. Por isso, é preciso que o adulto reveja
seus conceitos morais, éticos, estéticos para
auxiliar a criança em suas experiências.
Já na escola, a experiência deve ser
favorecida pelo trabalho pedagógico, que deve
levar a criança à compreensão de diversos
conceitos para ampliar o conhecimento e a
cultura dela. “A educação, uma prática social,
inclui o conhecimento científico, a arte e a vida
cotidiana” (KRAMER, 2006, p. 19).
A escola deve, portanto, propiciar experiências culturais para as crianças em vez de
fragmentar o ensino em educação infantil e ensino fundamental. Assim, a criança estabelece
um vínculo entre as diversas fases escolares e
vê a continuidade destas fases com objetividade para que elas não percam sentido.
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A CRIANÇA DE SEIS ANOS:
EDUCAÇÃO INFANTIL OU ENSINO
FUNDAMENTAL?
Sabe-se que o ensino para as crianças
a partir dos seis anos de idade foi uma conquista da sociedade. Permitiu que as crianças
mais carentes, pelo menos em sua maioria,
saíssem das ruas, dos semáforos e fossem à
escola.
Com a separação do ensino por ciclos
de aprendizagem, a criança, que antes faria
uma pré-escola aos seis anos, agora faz o primeiro ano do Ensino Fundamental. Deixando a
Educação Infantil reservada para as crianças
entre quatro e cinco anos de idade.
Como se sabe, não há separação da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental
pela criança. São coisas indissociáveis, “ambos envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores, cuidados e atenção; seriedade e
riso” (KRAMER, 2006, p. 20).
As crianças gostam de aprender. A escola precisa garantir o direito de construção do
conhecimento, o direito de aprendizagem da
cultura, do convívio social, pois a criança é um
sujeito cultural e histórico-social. Para garantir
esses direitos sociais, a escola precisa considerar de suma importância o trabalho pedagógico a ser desenvolvido com essa faixa etária.
O trabalho pedagógico precisa levar
em conta as singularidades presentes nas
ações das crianças para que elas possam
aprender, possam brincar e produzir cultura. A
escola precisa conhecer cada criança que ela
está recebendo, saber de suas facilidades e
dificuldades, para ampliar suas habilidades e
desenvolver seus anseios.
O trabalho pedagógico deve ser planejado e acompanhado pelo adulto para atender
as necessidades das crianças. Para isso, é preciso ver a criança como tal e não apenas como
aluno. Deste modo, é importante existir diálogo
entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental para que as crianças sejam amparadas em
todas as suas necessidades de aprendizagem.

O que acontece, muitas vezes, é que
os registros feitos da criança na Educação
Infantil não chegam em tempo adequado às
mãos dos Professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Desta forma, demora-se
muito para conhecer a criança e começar a
desenvolver um trabalho que a auxilie em sua
aprendizagem.
Portanto, defender o ensino fundamental aos seis anos é defender a criança da exploração do trabalho infantil. É garantir a toda
criança o direito ao conhecimento cultural, aos
valores, ao respeito ao próximo e a ela mesma,
ensinando o espírito de solidariedade e a partilha. E é papel da escola inserir a criança neste
contexto de forma lúdica e prazerosa, por isso
se torna necessário organizar o trabalho pedagógico de modo a assegurar essa conquista.

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO NO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Todos sabem da importância da ampliação do Ensino Fundamental para nove
anos, pois houve a oportunidade de mais tempo de aprendizagem a todas as crianças. No
entanto, será que as condições de aprendizagem existentes nas escolas dos anos iniciais
foram pensadas para esta faixa etária?
No primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança vem da Educação Infantil com a
necessidade de interagir por meio de atividades
lúdicas. O brincar é atividade essencial nesta
fase. É preciso compreender a importância das
atividades lúdicas para esta faixa etária.
Muitas vezes, as crianças de seis anos
chegam ao primeiro ano do Ensino Fundamental e parecem receber os conteúdos da antiga
primeira série. Além do peso da mochila com
material das diversas áreas do conhecimento,
ela precisa dar conta de toda esta nova bagagem conteudista.
Não se pode aplicar os conteúdos da
antiga primeira série, passados para as crianças de sete anos de idade, para o atual primeiro ano, ou seja, para as crianças de seis anos.
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É preciso repensar o currículo e elaborar um
trabalho pedagógico que atenda as necessidades desta nova faixa etária.
Um trabalho planejado é baseado em
atividades que permitam a interação e a socialização da criança. A proposta para o primeiro
ano deve priorizar a aprendizagem lúdica. Sobre isso, alguns autores afirmam:
O lúdico foi entendido como central para o trabalho
desenvolvido no primeiro ano. Ele auxilia no desenvolvimento da socialização, da construção de valores, regras e também na apropriação de conceitos e
procedimentos relativos às diversas áreas do conhecimento (NOERNBERG et al. , 2009, p.95).

Pensar a proposta pedagógica com
planejamento de atividades lúdicas necessárias para a aquisição da leitura e da escrita pela
criança de seis anos é um desafio primordial.
Em geral, as crianças de primeiro ano apresentam diferentes níveis no processo de aquisição da escrita. Algumas sabem as letras, outras não as conhecem, algumas já sabem ler e
escrever, outras estão conhecendo o processo
de alfabetização (NOERNBERG et al. , 2009).
Deste modo, é preciso pensar e elaborar um trabalho diferenciado para que as crianças leitoras possam avançar ainda mais e as
que não conhecem o alfabeto e o processo de
alfabetização possam começar a construir significados.
Outro fator importante a destacar na organização do trabalho pedagógico é o espaço
da sala de aula. Ele deve ser acolhedor. Sobre
isso Abreu (2000) diz que a construção de um
espaço de acolhimento que abrigue grupos
de alunos heterogêneos, coordenados por um
professor, deve ser uma prática constante de
composição do ambiente.
Assim, o ambiente que oferece um espaço lúdico, como, por exemplo: uma gibiteca,
uma brinquedoteca, chamaria muito a atenção
das crianças nesta faixa etária que, acostumadas ao convívio do lar somente, não querem
ficar longe da família (ABREU, 2000).

Os espaços externos também são importantes para estabelecer o vínculo da criança com o novo ambiente em que ela passará
algumas horas do dia. Um ambiente externo
colorido, com playground, se possível, seria
muito interessante para a criança. É possível,
a partir do playground, observar e aprender regras de utilização dos espaços coletivos e já é
um passo para a criança aprender a se socializar com uma quantidade maior de pessoas
(ABREU, 2000).
Outro desafio é lidar com turmas heterogêneas, pois apresentam diferentes níveis
de maturidade, capacidades de atenção, concentração, organização e autonomia. Neste
sentido, faz-se necessário o desenvolvimento
de atitudes, valores, habilidades e a formação
de hábitos no processo de ensino e aprendizagem (ABREU, 2000).
Deste modo, roteiros de estudos em
grupos podem despertar o nível de curiosidade da criança e permitir a interação dela com
o outro e com o objeto que lhe é proposto.
Há estudos que mostram a eficácia do trabalho
em grupo. As descobertas que as crianças juntas podem ter é surpreendente. Uma ensina a
outra o conhecimento que teve e amplia novos
significados em relação ao que ela sabia anteriormente (ABREU, 2000).
Pode-se criar, no começo do ano, contratos entre a turma e o professor para que o
ano letivo seja tranquilo e prazeroso. Propor
desafios para a criança nesta faixa etária também é um elemento motivador.
Enfim, tanto a família quanto a escola
têm papel fundamental no desenvolvimento da
criança em seu processo de ensino e aprendizagem. Garantir à criança de seis anos maior
tempo de interação e maior tempo de aprendizagem foi uma conquista, mas essa mudança
deve ser planejada (ABREU, 2000).
O trabalho pedagógico deve ser organizado para que todos os objetivos de aprendizagem sejam alcançados de modo prazeroso.
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ALGUMAS BRINCADEIRAS PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
Como foi destacado, no primeiro ano
do Ensino Fundamental I, a criança vai perceber que é muito bom aprender, mas aprender
de modo lúdico é muito melhor. Assim, nos espaços externos, é possível fazer várias brincadeiras em grupos.
As brincadeiras favorecem a construção de regras, limites e respeito. Mansani
(2017) propõe várias brincadeiras para o desenvolvimento global das crianças na alfabetização, dentre elas: 1) Morto-vivo; telefone sem
fio; pular corda utilizando versos da cantiga
“suco gelado” em que se destacam as letras
do alfabeto; atividade com dobradura; stop;
cantoria com gestos. A autora menciona ainda
qual material utilizar; em qual local pode ser
realizada a atividade; como brincar, ou seja,
quais as possíveis regras; qual habilidade é
possível desenvolver na criança a partir das
brincadeiras.
Há atividades em que não se utiliza
material algum, por exemplo, a brincadeira de
morto-vivo, em que todos podem participar juntos a partir de um comando simples em que se
diz morto para a criança abaixar e vivo para se
levantar. A criança que realiza o comando diferente sai e aguarda a vez de brincar novamente
(MANSANI, 2017).
Depois, as crianças, em duplas, podem
preencher uma ficha técnica da brincadeira,
com a orientação e intervenções do professor
para que ela reflita sobre o processo de escrita, colocando o nome da brincadeira, a idade
dos participantes, quantos podem participar da
brincadeira e quais são os materiais necessários. Em seguida, uma ficha é escolhida para
ser revisada pela turma para compartilhar com
outras crianças da escola (MANSANI, 2017).
É possível brincar de telefone sem fio.
Para esta brincadeira, a criança pode ser orientada a criar o próprio brinquedo utilizando dois
potes de iogurte e um pedaço de barbante.
Após instruir a construção do brinquedo, pode-se orientar como brincar. Em dupla e em
círculo, o primeiro fala uma frase que vai pas-

sando de um para o outro até chegar em quem
falou primeiro. Este confirmará se o que disse
foi o que chegou ao seu ouvido. Depois, pode-se questionar como a informação chegou e se
modificou e o porquê. Esta brincadeira serve
para a criança desenvolver habilidades de escuta do outro (MANSANI, 2017).
Na brincadeira de pular corda utilizando a letra de uma cantiga, por sua vez, pode-se
dividir os alunos em grupos e dois batem a
corda enquanto os outros pulam cantando os
versos da cantiga “Suco gelado” que explora o
alfabeto e quem erra o salto bate a corda trocando de posição com o colega. O colega deve
falar um nome próprio que inicie com letra em
que parou quando o colega errou o salto. Na
atividade de alfabetização, os alunos, em uma
folha avulsa, devem escrever a letra da cantiga
sozinhos e sem intervenções, pois esta atividade pode ser utilizada como avaliação diagnóstica da escrita da criança para perceber o que
elas conhecem e o que não dominam ainda
(MANSANI, 2017).
Para a atividade de dobradura, o aluno
poderá ficar na sala de aula, em sua mesa,
utilizando papel para dobradura de várias cores, A4 branca, cola e lápis de cor. O professor
pode propor que ele faça uma pequena camisa. O professor dará as orientações para as
crianças, passo a passo, dobrarem os papéis.
Os alunos irão colocar a camisa na folha de
sulfite A4 de modo que forme parte do corpo de uma personagem da escolha deles. Há
links nos sites de busca que ensinam a fazer a
dobradura (MANSANI, 2017).
É importante treinar antes para realizar
a tarefa com segurança. Depois de compor a
personagem, o aluno escolherá uma letra do
alfabeto para fazer a descrição da sua personagem utilizando somente palavras que se iniciam pela letra escolhida. Esta é uma atividade
que estimula a criatividade e é muito divertida,
pois faz os alunos refletirem sobre a composição de um texto em que todas as palavras
devem iniciar com a mesma letra (MANSANI,
2017).
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Outra brincadeira, que é um clássico
entre as famílias, é “Stop”. Pode ser feito na
própria mesa dos alunos. Cada um em sua
mesa ou em duplas. Com a sala toda é muito interessante. Utiliza-se uma folha A4 e lápis.
Divide-se a folha em várias colunas e coloca
nelas o nome de itens como: nome, cidade, frutas, cor, animal, brinquedo e tudo o que acharem mais interessante.

As brincadeiras são capazes de estimular as crianças em vários aspectos de sua
formação: desenvolve a capacidade motora;
estimula o raciocínio lógico; a capacidade de
colaboração e compartilhamento; a linguagem,
a percepção das coisas e dos espaços.

Desta maneira, permitir que a aprendizagem, no primeiro ano do Ensino Fundamental, tenha um planejamento pautado no aprenEm seguida, uma letra é sorteada e a der brincando é muito mais estimulante que
pessoa tem de escrever todos os itens iniciando apenas o conteúdo no quadro. É preciso inovar
com aquela letra. Aquele que terminar de com- e deixar a capacidade criadora fluir.
pletar todas as colunas primeiro grita “Stop”
e reinicia a brincadeira sorteando outra letra e
Enfim, as crianças têm grande capaciassim por diante. Para cada escrita, pode-se dade de assimilar com facilidade devido a sua
atribuir pontos, por exemplo, cinco pontos para curiosidade para aprender coisas novas e, se
as palavras repetidas e 10 para as diferentes. for brincando, a aprendizagem será mais sigAquele que, ao final, somar mais pontos ven- nificativa. Por isso, vale a pena investir na muce a brincadeira. Esta brincadeira desenvolve a dança na forma de apresentar o conteúdo para
capacidade de escrita de substantivos próprios esta turma, que chega à escola com muitas
e comuns (MANSANI, 2017).
expectativas.
O professor pode acompanhar as
crianças, sentadas em duplas, no desenvolvimento das atividades questionando-as sobre a
escrita delas. Nas turmas de anos iniciais, eles
utilizam dicionários para buscar a palavra com
a letra colocada no quadro. Os alunos em hipótese silábica alfabética podem desenvolver
bem a atividade de acordo com a turma, por
isso é importante fazer algumas adaptações no
jogo. Os alunos podem completar juntos uma
tabela escrita na lousa acompanhada das intervenções do professor (MANSANI, 2017).
Na brincadeira de cantar uma cantiga,
como a da “Dona Baratinha”, pode-se escrever
a cantiga em um painel. Depois, pode-se fatiar esta cantiga e colocá-la desordenadamente
no quadro. As crianças acompanharão a letra
procurando a sequência da cantiga para, de
acordo com a inicial de cada frase, montá-la.
Em seguida, as crianças podem cantar a música acompanhando a letra montada no quadro.
Esta atividade desenvolve a atenção, a observação e a organização textual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que a família tem papel fundamental na vida da criança, pois, por meio de
suas experiências, ela estabelece vínculo com a criança e conquista seu papel de autoridade,
podendo ajudar a criança em seu processo de desenvolvimento cultural, histórico-social.
A escola, por sua vez, nos processos educativos, precisa valorizar e compreender a diversidade que cada criança traz para poder ajudá-la na aquisição da leitura e da escrita.
Ter a criança de seis anos de idade no processo de aprendizagem exige constante
reflexão sobre a prática pedagógica, pois a educação está em constante transformação assim
como a criança. Uma quantidade maior de anos no Ensino Fundamental assegura mais tempo
de convívio escolar a todas as crianças possibilitando mais oportunidades de aprendizagem.
No primeiro ano do Ensino Fundamental, as oportunidades de aprendizagem precisam
pautar-se no brincar. As brincadeiras são extremamente importantes para as crianças. Elas
aprendem regras e normas de convívio social por meio das brincadeiras.
Aprender brincando é o sonho de toda criança e deveria ser a proposta pedagógica de
toda escola de Ensino Fundamental 1 para a criança de seis anos. Pois o brincar faz parte da
natureza humana, da criança em especial.
“Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela
produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a partir
do seu ponto de vista” (KRAMER, 2006, p.15).
Em suma, considerar as peculiaridades das crianças de seis anos no Ensino Fundamental implica pensar a prática pedagógica não como meio de instrução, mas como meio de
conhecimento cultural que a criança levará para toda a vida.
O desenvolvimento de determinadas habilidades e competências dependerá da proposta pedagógica para as crianças desta faixa etária. Por isso, a reflexão constante sobre a prática
é necessária, só assim será possível mudar a forma de apresentar os conteúdos para a criança
de seis anos.
Espera-se que a união, a ação e a reflexão de todos da sociedade, da escola, da família
sobre o processo de ensino e aprendizagem para as crianças de seis anos
possam contribuir para a formação e aquisição de experiências para
todas no primeiro ano do Ensino Fundamental.
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MUSICALIZAÇÃO COM OBJETOS SONOROS: SUA
VERSATILIDADE NO PROCESSO EDUCACIONAL
NOS PRIMEIROS ANOS

RESUMO: Este artigo faz uma pesquisa bibliográfica sobre o estudo de música por meio da musicalização, nos anos iniciais e objetiva analisar as possibilidades de se usar objetos sonoros
como recurso pedagógico. O artigo tem início com um apanhado sobre as leis, atos e documentos que levaram o ensino de música a ser o que é hoje, em seguida traça um paradoxo
sobre o fazer musical e a musicalização no qual um depende do outro. O artigo tem como
objetivo lançar um discurso do que vem a ser um objeto sonoro, e analisar as muitas possibilidades de se trabalhar a musicalização com objetos sonoros. Por fim chega-se à conclusão de
que muito pode se ganhar com os objetos sonoros e abre possibilidades de muitos caminhos
para seguir que beneficiam tanto as crianças, quanto os educadores.

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Linguagens; Reflexão.
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INTRODUÇÃO

M

uitos foram os caminhos percorridos, bem como muitas técnicas foram experimentadas pela educação musical para ela se consolidar no ensino, e até mesmo
se firmar como uma linguagem necessária no processo educacional da criança.
Nos anos iniciais, por se tratar de crianças ligadas ao fazer lúdico, a tática mais eficaz para se
trabalhar com música é a musicalização. O ensino de música em si, é impresso por técnicas e
rotinas que podem ser desinteressantes para a criança, já com a musicalização não, pode usar
atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, sem deixar de trabalhar com elementos básicos do fazer musical, como ritmo, harmonia, melodia dentre outros o que pode se tornar tão interessante
que a criança se vê tentada a se aprofundar neste fazer musical.
Este artigo se propõe, também, a discutir as possibilidades do trabalho de musicalização
utilizando-se de objetos sonoros como recurso didático, lembrando que, qualquer objeto pode
ser sonoro, percebe-se que há muitos escritos objetivando a construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, este artigo pretende valorizar o objeto sonoro como um possibilitador do fazer musical pela sua capacidade sonora, por considerá-lo versátil, devido às inúmeras
possibilidades e não por ele se assemelhar a algum instrumento.
Quando se usa objetos para fazer música, nos aproximamos ainda mais do fazer instrumental, pois há uma associação dos timbres do objeto sonoro com os instrumentos musicais,
este é outro fator que pode despertar na criança o interesse de conhecer um instrumento, mas
não é somente o aluno que se beneficia deste recurso didático, o educador ganha um forte
aliado no combate a problemas com a voz. Todas estas questões foram levantadas aqui pela
dificuldade de encontrar material bibliográfico centrado neste assunto, muito se falar de música,
musicalização e quando se fala de objetos sonoros, está mais voltado para a construção de
instrumentos com recicláveis.
Há de se atentar que utilizar objetos sonoros pode ser um ganho, bem como pode significar uma tragédia, e é justamente neste ponto que o artigo traz como conclusão da pesquisa,
para que profissionais ou não de educação musical possam utilizá-la como referencial de estudo.
O objetivo geral deste artigo é pesquisar sobre o estudo de música nos anos iniciais,
tendo como base a musicalização.
Os objetivos específicos são: identificar o porquê de fazer musicalização nos ensinos
iniciais; a utilização de objetos sonoros como recurso didático; descrever a versatilidade dos
objetos sonoros.
A educação musical, assim como o ensino de qualquer outra linguagem artística ensinada no ambiente escolar, sempre gera muitas dúvidas de quem não é especialista no assunto.
Quando se trabalha com música, será que o intuito é formar músicos? Como driblar
os problemas enfrentados no ambiente escolar, como a falta de recursos pedagógicos, a difícil
realidade do educando dentre outros? Foi pensando em questionamentos como estes que este
artigo vai ao encontro de bibliográficas que versam sobre o fazer musical por meio da musicalização que tão bem utiliza dos objetos sonoros para auxiliar na didática.
Esta pesquisa faz necessária para aqueles que não são especialistas em música, no
entanto querem ampliar o seu repertório sobre esta modalidade de ensino, bem como para os
que são da área e desejam enriquecer a sua prática docente.
A linha que delimita o sucesso e o fracasso do uso dos objetos sonoros como recurso
pedagógico é muito tênue, tudo pode ir muito bem ou muito mal, depende de como se procede
no uso dos objetos sonoros e é exatamente isso que este artigo tenta transparecer, não é uma
receita, mas uma evidenciação no uso deste recurso didático.
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PARA NORTEAR A EDUCAÇÃO
MUSICAL
Fazendo um breve apanhado histórico
sobre a educação musical pode-se afirmar que
ocorreram várias transformações ao longo dos
anos. Importantes experiências e documentações que serviram de norte para a construção
da didática musical, sobre isso Candau (2006,
p.74) descreve “a didática como um conjunto
de procedimentos e técnicas que o professor
deve dominar para promover um ensino eficiente”. Nos anos 1930 o canto Orfeônico começou a ser difundido por Villa Lobos, como
primeira grande movimentação do ensino de
música no ambiente escolar, este método visou possibilidades de concentração com a música e com metodologias condizentes com o
momento histórico da época passando a fazer
parte do currículo na década de 1950,
Depois de cerca de trinta anos de atividades em todo
o Brasil, o Canto Orfeônico foi substituído pela Educação Musical, criada pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Brasileira de 1961, vigorando efetivamente a partir de meados da década de 60 (BRASIL, 1996, p. 24).

Vale ressaltar que o canto orfeônico foi
interrompido por uma necessidade educacional necessária, pois nesse período começaram
a surgir outras possibilidades educacionais em
música, que permitiram olhar por outros caminhos.
Anos depois a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional criada em 1971 inclui a
Educação artística, ao currículo como atividade, esta lei determinava que o educador que
lecionaria artes plásticas, dança e teatro também era o que ensinava música e muitas vezes
possuía uma péssima formação, pois não se
aprofundava nas linguagens, tornando-se profissionais sem prática no assunto descreve Fusari e Ferraz, (2000).
Somente em 1996 é que a arte torna-se conteúdo obrigatório no currículo escolar,
por meio das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, ano depois em 1997 o MEC lança os
Parâmetros Curriculares em Arte para o ensino

fundamental, neste documento o ensino de arte
é norteado no contexto geral de arte educação
bem como pelas quatro grandes linguagens:
teatro, artes plásticas, dança e música.
Sobre isso, este documento consolida
o ensino de arte como parte do currículo o qual
necessita de professores capacitados para lecionar cada linguagem aos educandos. Atualmente um dos artigos que rege organização
curricular na educação básica é O Artigo 32
de (Brasil, 2006) diz que “o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6
(seis) anos” daí inicia-se nos anos iniciais, com
duração de cinco anos e vai até meados de
dez ou onze anos do educando, um período de
transição da infância à pré-adolescência, fase
de intensas transformações, segundo (BRASIL,
1997) é importante a vivência integral dos processos educacionais por parte do aluno, para
se atingir objetivos sólidos no qual ele imprimir
poéticas próprias e autônomas.
No entanto, o artigo que “bate o martelo” sobre o ensino de música na escola veio
por meio da lei nº 11.769, de 18 de agosto de
2008 que diz: “o ensino da música será ministrado por professores com formação específica
na área.” Ou seja, ter prática na área não é
o suficiente para garantir um profissional com
formação na área, deve-se possuir formação
específica com metodologia e didática consistente para atender os objetivos legislativos e
documentais de todas as fases da educação
básica.
Quanto às metodologias, além de Villa
Lobos já mencionado, podemos citar outros
educadores musicais como: Zoltán Kodály que
tinha sua prática inteiramente voltada ao folclore; Carl Orff que defendia uma música mais integrada envolvendo ritmos, danças instrumentalização; Émile Jaques-Dalcroze sua prática
tem a ver com a música ligada a expressão
corporal; Shinichi Suzuki que respeitava o tempo da criança, seu método dizia que o fazer
musical deveria acompanhar o desenvolvimento da criança;
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Todas estas movimentações legislativas e pensadores musicais de fato são importantes para o que temos de concreto hoje na
educação musical, e o que se percebe com
este breve apanhado sobre elas é que uma
medida legislativa possibilitou a criação da
seguinte que por sua vez estão atreladas aos
pensamentos destes grandes professores, até
chegarmos ao que se tem hoje sobre legislação em música para a educação básica, o que
permite nortear no âmbito da reflexão, para que
o ensino, como diz (Candau 2006), seja cada
vez mais eficiente.

Os segundo Deckert (2012, Apud SWANWICK e TILLMAN, 1986) desenvolveram um
a pesquisa que divide em quatro fases o desenvolvimento musical no indivíduo, a fase que
corresponde a crianças de nos anos iniciais
são fases 02 e 03, que dizem respeito ao reconhecimento e reprodução das estruturas sonoras e condiz com esta modalidade de ensino
em que as crianças estão sendo alfabetizadas.
A fase seguinte diz respeito ao uso
consciente da produção musical respectivamente, que é quando a criança já está alfabetizada e cada vez mais vai adquirindo autonomia
em seu aprendizado.
Musicalizar tem muito a ver com deixar
DA MÚSICA PARA A MUSICALIZAÇÃO
fluir é permitir que a criança descubra a músiA música no contexto escolar está de- ca não por vias tecnicistas instrumentais e sim
finida como uma linguagem artística, em ter- por fazeres mais inusitados, com experimentos
mos técnicos Jeandot (1997, p.15) diz que criativos,
“fazer música é combinar uma série de notas
musicais dentro de uma escala musical”, daí Podemos dizer que musicalização é o encontro do
se inclui ritmo, melodia, intensidade e duração aprendiz com a essência da música, é a forma pela
o que torna o ato matematicamente técnico, é qual a experiência musical é vivenciada, indepencomplexo pensar em tudo isso enquanto faze- dentemente da teorização sobre o conteúdo ou da
mos contagem de notas, ou então interpreta a capacidade de tocar um instrumento musical (CASescrita de uma partitura, é necessário concen- CARELLI, 2012 p.5).
tração e muito interesse de quem o faz.
Agora imagine fazer isso com todos os
Trata-se, sobretudo, de uma experiênproblemas enfrentados dentro de uma unidade cia que pode ser lúdica. Ao musicalizar uma
educacional? Imagina conseguir concentração história, por exemplo, pode usar uma radiograabsoluta de 35 alunos, nos quais, muitos deles fia para simular o barulho de um trovão, isso é
não consideram interessantes ou não conse- mexer com o imaginário utilizando objetos diguem fazer uma interpretação musical? Imagi- versos, como recurso auditivo.
na o educador não possuir um local apropriaComo já foi descrito anteriormente a
do para colocar 35 instrumentos na mão dos
música deve ser lecionada por um educador
alunos.
com formação para tal, para musicalizar proNão é difícil imaginar nenhuma destas
fessor não necessita ser necessariamente um
problemáticas, porque elas são reais e são aleducador musical, qualquer educador pode
gumas dentre as várias barreiras que o educaincluí-la em suas aulas, e como as fases do
dor encontra ao trabalhar música, utilizando-se
desenvolvimento musical estão associadas
de termos técnicos dentro do ambiente escolar.
ao aprendizado escolar pode unificá-los exisO ensino de artes em si deve ser aquele momento que o aluno aprende sem tensão te uma série de dinâmicas voltadas para este
para que a criatividade aconteça, é importante tema, nesta fase escolar o educando pode
que o aluno aprenda técnicas musicais, e inte- aprender música brincando, jogando musicaressante que ele queira, e que tenha ocorrido lizando.
um preparo para desenvolver este querer, para
não se tornar aprendizado sem efetiva participação do educando.
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OBJETOS SONOROS
Muitos artistas já aventuraram em produzir músicas com, brinquedos, ferramentas,
instrumentos confeccionados com material reciclável, folhas secas dentre outros, pela simples fato desejarem imprimir uma caracteriza
sonora ou ampliar seus repertórios musicais,
o que é pouco comum em artistas da indústria
Pop, pois requer tempo de estudos para inserir objetos sonoros neste contexto. Mas o que
vem a ser objetos sonoros?
É nomeado assim, qualquer objeto entrando em atrito com ele mesmo, com outro
objeto diferente, com uma superfície ou com
o ar. E o corpo humano e os elementos da
natureza, não são objetos, mas produzem. Se
partirmos do princípio que eles possuem uma
funcionalidade, assim como os objetos, e são
perceptíveis aos sentidos, num contexto orgânico, pode-se afirmar que são objetos e consequentemente utilizá-los em prol da música
com a funcionalidade de objetos sonoros ou
corpos sonoros (no caso do corpo humano) e
elemento sonoro (no caso dos elementos da
natureza),
Cabe ao professor escolher os modos e recursos didáticos adequados para apresentar as informações,
observando sempre a necessidade de introduzir formas artísticas, porque ensinar arte com arte é o caminho mais eficaz. Em outras palavras, o texto literário, a canção e a imagem trarão mais conhecimentos
ao aluno e serão mais eficazes como portadores
de informação e sentido. O aluno, em situações de
aprendizagem, precisa ser convidado a se exercitar
nas práticas de aprender a ver, observar, ouvir, atuar,
tocar e refletir sobre elas (BRASIL, 1997, p. 79).

Quando se trabalha com objetos sonoros podemos dar dois encaminhamentos: Eles
podem ser “objetos sonoros duráveis”, esta
função se restringe apenas se for utilizado com
alguma frequência os cuidados passam a ser
os mesmos de um instrumento musical, a outra
terminalidade é os “objetos sonoros não duráveis”, daí se encaixam os de materiais recicláveis como papelão, plástico, madeira.

Devem ser trocados constantemente haja vista a sua perda de qualidade sonora após o uso constante; e sobre esse utilizar
objetos como recurso pedagógico em artes
que os Parâmetros Curriculares Nacionais tem
como objetivo do ensino fundamental que os
alunos sejam capazes de “interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados
em artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de
modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais”.
Isso evidencia o quanto a experimentação deve estar a frente de qualquer sequência
didática, pois quando você experimenta você
descobre e consequentemente amplia seu repertório, se o desejo for ir mais a fundo construindo uma partitura com escala de notas, até
é interessante mas deve ficar claro que essas
intenções portem para o tecnicismo musical,
e não se torna tão interessante no campo da
ludicidade, que a musicalização se propõe. Importante salientar que quando o educador vai
ressignificar um objeto musical, ele deve possuir o mínimo de conhecimento técnico para
tal, para que as dúvidas, dos educandos, sejam sanadas de maneira satisfatória.
Os ouvidos são capazes de identificar
os instrumentos musicais e quanto maior for o
repertório sonoro maior a capacidade de identificação, obviamente que ao trabalhar com os
objetos sonoros haverá, de forma natural, a
sua associação/ classificação com determinados timbres instrumentais, para ilustrar o que
se fala: imagine que, o batuque em uma caixa
de papelão e em um tambor possuem timbres
muito próximos, esta mesma caixa de papelão
é apenas um objeto ressignificado.
No objeto sonoro pode-se Imprimir um
ritmo, utilizá-lo para substituir um instrumento
musical ou como complemento de uma canção, mas utilizar material reciclável para confeccionar um instrumento com característica de
algum existente não o caracteriza como objeto
sonoro, ele será apenas um instrumento com
material diferenciado que possui um timbre similar, ou seja, uma cópia, a diferença é que
o objeto sonoro possui qualidades próprias e
ganha autonomia no fazer musical tornando-se
uma ferramenta de criatividade e não um utensílio artesanal, que cumpra o péssimo papel de
substituição de um instrumento.
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Trabalhar com musicalização, sobretudo com objetos sonoros, não tira o mérito ou
elimina o ensino técnico de música, eles estão
interligados há de se convir que uma criança
nos anos iniciais, não possui maturidade e conhecimento técnico musical, a não ser que se
dedique a música com aulas específicas.

MUITAS POSSIBILIDADES
A musicalização com tendo objetos
sonoros como recurso pedagógico é algo totalmente benéfico na didática, todos os envolvidos são beneficiados, o educando é beneficiado em seu processo educacional que se
dá de forma dinâmica e criativa, o professor
em sua prática, pois conquista a atenção dos
educandos, o que acarreta em menos desgaste físico, dinamiza o ambiente educacional de
maneira que todos são beneficiados.
Muitos especialistas em voz recomendam o não abuso dela, mas como isso se dá
em um ambiente escolar em que os educandos estão sempre no auge da euforia e usam
os gritos para demonstrar isso?
Daí entram os objetos sonoros em benefício da didática que podem ser usados para
despertar atenção dos alunos, em aula, seja
para explicar um conteúdo, uma atividade. O
educador físico usa um apito para chamar a
atenção do educando, mas há de salientar que
o apito é utilizado em uma quadra de esportes, que é um ambiente amplo com aberturas,
se utilizarmos este mesmo objeto sonoro em
um ambiente menor e fechado, como uma sala
de aula, por exemplo, o barulho será agressivo
podendo até causar danos aos ouvidos, dependendo da frequência de uso, a ABNT recomenda que em ambiente escolar o barulho não
deve ultrapassar de 50 dB.
O que desperta a atenção é o impacto
que o apito causa sendo assim em um ambiente menor indica-se usar o que se tem em mãos
como: um sino pequeno ou um lápis batendo
em um copo, uma régua batendo em uma tesoura, são exemplos de sonoridades, por meio
de objetos que se produzidos de forma harmoniosa/melódica aos poucos as crianças vão
percebendo qual o intuito desta musicalização.

Sobre isso Cascarelli (2012, p.6) diz
que “percepção sonora desperta a atenção
para as intenções músicas” e quando se bate
um objeto sobre a mesa sem de qualquer maneira pode ser agressivo tanto aos ouvidos
quanto em atitude educacional o que se produz é uma poluição sonora, fato que deve se
ter atenção devido aos seus malefícios que só
descumprem o seu auxílio educacional como o
Cascarelli (2012) cita perda de audição, agressividade, perda de atenção, dores de cabeça,
queda de rendimento escolar, ou seja se mau
utilizados, ou objetos sonoros podem se tornar
vilões da educação e não aliados.
A musicalização com objetos sonoros
deve ser incorporada na educação de maneira
séria focalizando um objetivo claro, para que
ela não adquira um caráter recreativo apenas,
e perca o foco, despertando um desinteresse
por parte do educando, deve-se ir trocando e
experimentando os objetos sonoros sempre
com calma a fim de se verificar a sua eficácia
na musicalização, para que o uso seja eficaz
e não torne desinteressante e quem sabe até
mesmo um vilão da didática.
Musicalizações bem executadas, pelo
professor, podem servir para despertar o interesse e curiosidade dos educandos, de repente procurar na grande mídia artistas que
realizam trabalhos com objetos sonoros pode
ser um caminho para despertar esse interesse,
dentre os grupos que realizam trabalhos assim
temos: Patubatê, Barbatuques, Naná Vasconcelos, Mutantes dentre outros.
Um trabalho bem desenvolvido com
musicalização abre caminhos, também, para
o entendimento social do indivíduo, pois toda
esta questão envolvendo a sonoridade está inteiramente ligada a realidade, quando você trabalha a concentração você começa a refletir, o
que se vivencia na política, religião, questões
ambientais entre outros, desta maneira ele torna-se capaz de ser um agente transformador
de valores isso é um dos objetivos expressos
em (BRASIL, 1996).
O trabalho com musicalização utilizando-se dos objetos sonoros como recurso didático pode ser um trabalho interdisciplinar, pois
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estamos construindo saberes e essa versatilidade que ele se propõe, pode ser encarado
como uma transversalidade sobre isso Hernandes diz:
A transversalidade representa uma concepção de
pesquisa num marco de compreensão novo compartilho por várias disciplinas, que vem acompanhado
por uma interpretação recíproca das epistemologias
disciplinares, A cooperação, nesse caso, dirige-se
para a resolução de problemas e se cria a transdisciplinaridade pela construção de um novo modelo de
aproximação de realidade ao fenômeno que é objeto
de estudo (HERNÁNDEZ, 1998 p. 56).

Este artigo vem a enaltecer, também,
o trabalho de cooperação, tanto do ponto de
vista disciplinar quanto dos alunos que estão
aprendendo e ajuda o colega que não atingiu
o mesmo nível.
Ao utilizar o fazer musical para ilustrar
uma aula de história dramatizando-a de forma
musicalizada, seja ao reproduzir os sons da
natureza em aula de geografia, ou até mesmo
utilizar as batidas de um objeto sonoro na resolução cálculos matemáticos; Não há necessidade de se parar uma aula “- Olha pessoal
vamos trabalhar musicalização!”.
Não, o interessante é que do ponto
de vista dos alunos isto esteja ocorrendo de
maneira fluida para que se desperte atenção
curiosidade e criatividade Sobre isso Ostrower
(1987, p.166) “a criatividade é a essencialidade do humano no homem. Ao exercer o seu
potencial criador, trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu fazer o homem configura a sua vida e lhe dá sentido”.
No entanto, deve ser bem planejado
entre os educandos com uma tática como descreve (Arroyo, 2004) que entrelace as disciplinas curriculares visando, assim a interligação
entre teoria e prática educacional, escolhendo
em que momento terá uma melhor aula com a
musicalização sem que se torne exagerado ou
chato.
A musicalização pode abrir o caminho
de voltar ao início do caminho, segundo o discurso de Munanga (2005) quando estamos experimentando sons, damos a oportunidade do
educando fazer suas descobertas em ritmos,
tons e intensidades aí a instrumentalização de

base como: sopro, corda e percussão aprofundam-se a medida que o educando demonstra
interesse, desta maneira, abre as possibilidades de incluir o educando em um fazer musical aprofundando em técnicas, a partir do
interesse demonstrado por ele, se bem-sucedida está etapa o educando consegue trabalhar
com duas linhas bem precisas do fazer musical, uma diz respeito ao conhecimento técnico
adquirido, que não é o principal na musicalização, mas é plausível quando se acontece.
E o outro diz respeito ao criar, pois ele
está se apropriando desse conhecimento técnico e abrindo a possibilidade de transformar
isso em algo seu, seja sozinho ou em trabalhos
coletivos, que não é um trabalho fácil, porém
necessário para o desenvolvimento do aluno
que se coloca num posicionamento crítico e
construtivo como se objetiva nas (BRASIL,
2007) se fizer uma análise que dois objetos
sonoros de igual formato podem possuir sons
diferentes, produzir algo em que os dois cheguem a um nível sonoro de igualdade pode ser
quase impossível, mas deixá-los em harmonia
será necessário um trabalho muito bom em
equipe a comunhão de pensamentos diversos
– Isso segundo Ostrower, (1987).
Desta maneira os educadores vivenciaram a música ao passo que musicalização
e isto permite o firmamento de diversos contextos educacionais, como: atenção, criatividade,
trabalho em equipe, livre expressão artístico
musical.
Costallat (1978) defende a presença e,
por conseguinte, importância da música para
com o processo de desenvolvimento psicomotor, uma vez que argumenta que “a música é
um poderoso auxiliar, que facilita em grande
parte a reeducação, pois ajuda a criar verdadeiros reflexos condicionados de tipo auditivo-motor”.
Na percussão, temos a possibilidade
de fazer música por meio dos mais variados
instrumentos que compõem essa enorme família, como podemos fazer música por meio do
nosso corpo, partindo para a área da percussão corporal. Gainza (1988) já destaca esta situação quando diz que: A ação musical implica
num movimento, seja das cordas vocais e do
aparelho fonador daquele que fala ou canta,
seja do próprio corpo. No último caso, o corpo
293

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

aparece como instrumento produtor de som ou
se “prolonga” por meio de um instrumento musical propriamente dito.
Em alguns casos o instrumentista não
consegue executar determinado trecho, não
pela falta de capacidade, falta de técnica necessária, mas sim por causa de alguns conflitos, físicos ou psicológicos, que afetam o músico. Vou me referir a música não como uma
atividade terapêutica, que cura, faz bem, mas
sim como uma manifestação direta de conflitos, de aspectos individuais que funcionam de
maneira inadequada ou incompleta.
A disfunção musical poria, então, em
evidência a existência de problemas que deveriam ser especialmente solucionados e não
simplesmente percebidos, como tem sucedido
frequentemente durante as gerações que nos
precederam (GAINZA, 1988).
Tendo como referência essa informação que é dada por Gainza, analisaremos isoladamente cada fator psicomotor para apontar
a sua importância na prática percussiva. O tônus, já explicado anteriormente neste trabalho,
é uma tensão dos músculos pela qual as posições relativas das diversas partes do corpo
são corretamente mantidas e que se opõe às
modificações passivas destas posições” (ALVES, 2012).
Logo, na prática da percussão, podemos destacar que requisitamos a tonicidade para controlar a força necessária que será
aplicada para segurar as baquetas e evitar que
elas caiam da mão do estudante. Aplicar muita
força, deixando a mão do estudante muito tensa, não se faz necessário e classifica-se como
hipertonia.
A coordenação motora global “é a coordenação existente entre os grandes grupamentos musculares” (ALVES, 2012), e compreende-se como, enquanto fator bem desenvolvido,
é muito importante para uma boa execução na
bateria, por exemplo, em muitos casos o baterista necessita utilizar os seus quatro membros
de maneira distinta.
A coordenação motora fina “é uma
coordenação segmentar, normalmente com a
utilização das mãos exigindo precisão nos movimentos para a realização de tarefas complexas [...]” (ALVES, 2012). No segmento da percussão é necessário este fator para o controle

preciso da baqueta, e para alguns movimentos
rápidos, para toques que exigem rapidez.
Outra situação que exige a coordenação fina bem apurada é para a execução de
instrumentos como o pandeiro ou o tamborim,
no qual é necessário o movimento de apenas
um dedo para abafar ou soltar a pele do instrumento.
Já a abrangência de esquema corporal, que, de acordo com Alves (2012) tem enquanto aportes o equilíbrio, a independência
dos membros em relação ao tronco e entre si,
o controle muscular, passa a ser fundamental
para o músico/percussionista, uma vez que requer muito controle e precisão nos seus gestos
e movimentos para que a execução dos ritmos
ou das notas seja feito da maneira correta.
A lateralidade é outro aspecto fundamental, uma vez que, o indivíduo conhecendo
o corpo, cria possibilidades de execução de
movimentos para o mesmo, como movimentos
paralelos e alternados, por exemplo. A lateralidade também diz respeito à capacidade do indivíduo de compreender que a leitura acontece
da esquerda para a direita.
Assim, a lateralidade requer que o percussionista execute movimentos com os dois
lados do corpo, seja de forma paralela ou alternada. Ela, ainda, está relacionada com a
percepção do aluno em entender que a leitura
musical acontece da esquerda para a direita
e que ao final da linha, devemos pular para a
pauta de baixo.
Na estruturação espaço-temporal, ou
espacial, a ideia defendia por Alves (2012)
“primeiro, a criança percebe a posição de seu
próprio corpo no espaço. Depois a posição
dos objetos em relação a si mesma e, por fim,
aprende a notar as relações das posições dos
objetos entre si”.
Neste contexto, entendemos que esse
fator psicomotor auxilia o estudante de percussão, se determinada nota vem antes ou depois
da nota de um outro amigo, por exemplo, quantas notas são. “É muito comum encontrar alunos com essa dificuldade quando realizamos a
atividade de eco musical, pois em muitos casos o aluno não consegue compreender quantas notas tocamos, ou como as organizamos”
(RIBEIRO; BEZERRA, 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, a musicalização se encaixa no campo da educação musical que versa
com o fazer lúdico, e que vários foram os estudiosos responsáveis por imprimir suas características, bem como várias foram às leis e documentos lançados que permitiram o ensino música
em se tornar o que é hoje.
Percebe-se que nos anos iniciais está entrelaçado com as 2ª e 3ª fase do desenvolvimento musical descritos por Deckert, no qual primeiro a criança se alfabetiza e em seguida ela
ganha autonomia no fazer musical.
O artigo objetivou pesquisar, também, o uso de objetos sonoros como recurso didático,
um material que, a princípio não foi desenvolvido para tal, mas pode ser apropriado para isso de
maneira a ofertar várias possibilidades de trabalho: seja auxiliando o educador em sua prática
ou despertando a curiosidade e criatividade do educando para o fazer musical.
Há de se atentar que utilizar objetos sonoros pode ser um ganho, pelos motivos citados
anteriormente, bem como pode significar um problema, pois seu mau uso pode acarretar uma
poluição sonora que, consequentemente, leva há uma série de outros problemas de saúde.
Por fim, um trabalho de musicalização tendo objetos sonoros como recurso didático,
nesta fase da vida da criança pode desenvolver a percepção auditiva, o registro sonoro, socialização com o grupo, o desenvolvimento por meio da ludicidade, aumento do repertório sonoro,
desenvolve o repertório ritmo, desenvolvimento motor, a autoestima, coordenação motora, no
exercício de concentração, raciocínio lógico, noção de sequencialidade.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa irá abordar a importância da contação de história na educação infantil,
pois se configura como um importante elemento pedagógico que vai não só estimular o gosto
pela leitura e elementos cognitivos como também estabelecer laços afetivos e diálogo com
os colegas de classe e com o educador, além disso, irá ressaltar a participação da família para
uma aprendizagem plena.

Palavras-chave: Contação; História; Educação; Infantil; Família.
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INTRODUÇÃO

A

contação de história contribui para o desenvolvimento da criatividade, e incentiva
o prazer pela leitura, tendo como foco a formação integral do indivíduo além de
ter relações intrínsecas com o social e a afetividade.
Além disso, o ato de contar histórias é utilizado para transmitir conhecimentos à criança,
tais como ensinamentos morais e desenvolve o gosto pela leitura.
Neste trabalho, o enfoque será dado na contação de histórias realizada na educação infantil, contribuindo para o desenvolvimento de aprendizagem e interesse pela leitura, no entanto,
além de favorecer esses elementos, acredita-se que as histórias têm a função de humanizar as
relações entre os próprios colegas da sala e com o professor.
Contudo, a ação de ouvir histórias tem relevância no desenvolvimento intelectual e comunicativo da criança, fazendo com que mais tarde esse indivíduo se torne um sujeito crítico da
sociedade.
A nossa sociedade contemporânea vive em um contexto que nossas crianças estão
cada vez mais inseridas na mídia e na tecnologia da educação, e por este motivo, muitas vezes
os livros acabam sendo deixados de lado e o professor tem que assumir uma postura de incentivador pelo mundo da leitura, contudo, esse trabalho irá ressaltar a importância da contação
de história, pois desde os primórdios o homem escolheu essa estratégia para ensinar valores e
concepções morais.
Contudo, a contação de história se configura como um importante elemento pedagógico
que vai não só estimular o gosto pela leitura e elementos cognitivos como também estabelecer
laços afetivos e diálogo com os colegas de classe e com o educador.
Desta forma, esta monografia que tem como metodologia bibliográfica, além disso, segue como objetivo geral: estudar a importância das contações de história para o desenvolvimento da criança e objetivos específicos: entender a relação da contação de história pelo prazer
pela leitura; analisar a relação da contação de história com a criatividade do educando e compreender esta história como uma atividade lúdica benéfica ao ensino das crianças e entender a
relação que a contação de história estabelece com a afetividade no âmbito educacional.
Portanto, estudar a importância da contação de história na educação infantil, irá não só
abordar os benefícios que essa prática traz ao aluno como também na prática do educador,
buscando melhorar sempre suas práxis a fim de se tornar um professor reflexivo do seu trabalho,
aliando sempre ao fator da ludicidade, a fim de promover uma aprendizagem mais prazerosa.
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ORIGEM DA LITERATURA INFANTIL
Zilberman (2003), afirma em sua obra
que a literatura infantil teve origem na Europa,
mais precisamente entre o final do século XVII
e durante o século XVIII, além disso, o autor
afirma que houve uma preocupação em diferenciar os contos de acordo com a faixa etária,
para estar de acordo com o novo modelo de
família burguesa, em contrapartida, a literatura também estava associada em levar novos
hábitos e valores para as crianças que eram
educadas a partir de agora, sob o novo molde
de concepções de infância.
Coelho (2009) afirma que a literatura
sempre foi utilizada como um importante instrumento de transmissão de valores, e assume um papel de ser uma linguagem que tem
a capacidade de abranger o abstrato, contudo,
ainda ressalta que primeiramente, os primeiros contos infantis, eram os mesmos utilizados
para os adultos, mas com pequenas adaptações para faixa etária das crianças.

Batista (2007) afirma em sua obra que
infelizmente o gênero literatura é pouco empregado na sala de aula, contudo, os pequenos
apresentam grande interesse, e que muitas vezes o professor utiliza a leitura como uma forma de controle e de acalmar os alunos, essa
postura na visão do autor é equivocada, pois
a literatura deve ser tratada enquanto arte, de
forma que esta ação esteja em conjunto com a
ludicidade e que seja estimulante para o educando.

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA SALA
DE AULA
Desta forma, como já foi relatado pelos
autores mencionados, que a literatura infantil
não pode ser usada unicamente como fonte de
repreensão e distração, mas que tenha relação
com o desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo das crianças.

Desta forma, o que aconteceu na Europa tem a mesma relevância que no Brasil,
pois de acordo com Lajolo (1988) nas últimas
décadas do século XIX influências europeias
passaram a vir de Portugal, com edições de
livros que passaram a ter maior enfoque para
o público infantil.

Abramovich (2003) diz que o principal
papel de contar histórias é de desenvolver o intelectual da criança, pois o ato de contação, estimula a imaginação e a criticidade que muitas
vezes pode ser explorado por meio das rodas
de conversa, e de comunicação, pois sempre
há uma relação de conversa com o narrador,
e o professor enquanto mediador do processo
de aprendizagem, deve sempre estimular os
alunos a se tornarem leitores críticos.

Lajolo e Zilberman (2010) apontam que
foi devido a vinda da família real portuguesa ao
Brasil em 1808 com a inserção da Imprensa
Régia é que houve maior incentivo a literatura
infantil, e que gradativamente a produção dessas obras literárias foi aumentando.

A referida autora ainda conclui que a
inserção da literatura infantil na sala de aula
contribui para a formação do indivíduo e que
deve ser estimulada desde cedo, pois quanto
antes fizer essa ação, melhores resultados com
a leitura se alcançará no futuro.

Cunha (2006) afirma que a literatura infantil no Brasil se iniciou com Monteiro Lobato,
que fez uso de personagens em conjunto com
o folclore, a imaginação e que a partir de suas
obras houve um considerável avanço na literatura infantil com um cunho de preocupação
pedagógica com as crianças.

Logo, o que se tem que levar em relevância na atualidade é que cada vez mais a
tecnologia toma espaço na vivência dos educandos e Jorge (2003) afirma em sua obra que
este fato torna cada vez mais distante as relações interpessoais entre os indivíduos, e a leitura seria um importante instrumento que gera
a afetividade nas pessoas.
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Cunha (2006) diz que o ato de ler não
deixa de ser uma forma de lazer, mas que exige atenção e concentração e que essas habilidades devem ser trabalhadas na sala de aula
para que tenhamos o desenvolvimento de um
aluno mais consciente e produtivo.
Jorge (2003) também cita a importância da oralidade, que como já foi discutido
deve ser possibilitado entre alunos e professores, além disso, que devem ser trabalhadas atividades que saiam do contexto da ociosidade,
pois à ida a biblioteca precisa ser algo atraente, sem muitas regras e formalidades:
É fundamental que a criança possa vivenciar a palavra e a escuta em todas as suas possibilidades,
explorando diferentes linguagens, capturando-as e
apropriando-se do mundo que o cerca, para que este
se desvele diante dela e se torne fonte de interesse
vivo e permanente, fonte de curiosidade, de espantos de desejos e descobertas, numa dinâmica em
que ela se socializa e se manifeste de forma ativa,
cri(ativa), (particip) ativa em qualquer situação, não
apenas “recebendo” passivamente, mas produzindo
e (re) produzindo cultura (JORGE, 2003, p. 97).

Deste modo, o professor deve criar estratégias que gerem a comunicação com o ato
da leitura, fazendo com que a criança busque
significados ao seu redor, em que ela seja ativa
e centro do processo de aprendizagem.
Battaglia (2003) afirma que em um
mundo frenético da qual fazemos parte, a literatura tem um papel fundamental sobre a
conscientização das crianças, principalmente
no ensino infantil, que é o início da formação
fundamental ao indivíduo, abordando aspectos
éticos, estéticos e políticos e que o professor
deve ocupar o papel de mediador desse processo:

ça”, pondo em ação o corpo, a razão e a sensibilidade, numa relação plena do ato de conhecer (BATTAGLIA, 2003, p.118).

Deste modo, o educador deve levar em
consideração e incluir em seu planejamento a
leitura, assim como os pais devem incentivar o
ato de ler antes mesmo da inserção da criança
na escola, e o educador deve primeiramente
conhecer o mundo e a linguagem da criança
para mais tarde partir desse pressuposto e ensiná-la de maneira correta.
Oliveira (2009) afirma que o educador pode fazer com que a criança se interesse
pela leitura através de outros elementos como
canções, cantigas, dança, expressão entre outros para instigar a criatividade e a fantasia por
meio da ludicidade nas crianças. Como afirma
Oliveira (2009):
O melhor instrumento e a técnica mais eficiente são
o amor e a criatividade, unidos à preocupação com
os objetivos de trabalho, com o nosso público e com
a mensagem a ser transmitida. É preciso que o professor goste da Literatura Infantil, que ele se encante
com o que lê, pois somente assim poderá transmitir
a história com entusiasmo e vibração. Se o professor
for um apaixonado pela Literatura Infantil, provavelmente, os alunos se apaixonaram também. Para ler
um texto de Literatura Infantil, é preciso ter o coração
de criança. Muitas vezes lemos uma história e não
gostamos, uma criança lê a mesma história e fica
encantada. Isso pode acontecer porque lemos como
a cabeça de um adulto (OLIVEIRA, 2009, p. 15).

Desta forma é possível perceber que o
educador deva servir de exemplo, de não deixar a magia e o encantamento de lado, para
que desta maneira possa conquistar o seu aluno, que faz parte da fantasia e da criatividade
e estimular também a narrativa do indivíduo, o
aluno deve ter sempre o espaço para falar e
Leitor que relaciona com a literatura pela via do pra- relatar suas vivências.
zer estético e como o exercício da vida. Leitor que,
sendo educador, apresenta a literatura para as crianças como brincadeira levada a sério, uma brincadeira
que, partindo da palavra acontece “dentro da cabe-

Magdaleno (2002) afirma que atualmente o educador deve ter o dever de proporcionar o direito à leitura para as crianças para
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que estas desenvolvam o gosto o saber literário, além de desenvolver hábitos conscientes.
O ato de contar histórias e desenvolver a narrativa é uma maneira de interação com o mundo imaginário e com os colegas e de acordo
Silva, Costa e Melo, o livro é considerado um
principal meio de ligação entre esses fatores
e que um professor consciente deve inseri-lo
na sala de aula, ressaltando mais uma vez que
não é uma tarefa única e exclusiva do ambiente
escolar, em casa, essa postura deve continuar.

A promoção desta prática leitora estimulará não só o gosto pelo que se faz como
também a ampliação do vocabulário do indivíduo, além de aprendizagem de novas culturas,
valores e crenças. Pennac (1993) ressalta que
o professor estabelece com os alunos laços
de afetividade a partir da leitura e que nesse
contexto, os dois elementos alunos e professores sairão ganhando, uma vez que os alunos
serão instigados na imaginação e criticidade já
os educadores possibilitará aprendizagem em
uma aula mais convidativa e atrativa.

Oliveira (2009) e Coelho (1991) afirma
que ao contar histórias, o professor pode se vaA IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO
ler de estratégias para que haja o interesse do
PARA UMA LEITURA EFICAZ PARA A
educando para despertar a imaginação e criaCRIANÇA
tividade, por mais que o educador não tenha
muita familiaridade em contação de histórias,
Define-se por letramento o uso da leitumas o fato deste acreditar e promover o encan- ra e da escritura e percebeu-se que as vezes,
tamento do alunado, a leitura será motivadora as pessoas não têm o domínio dos códigos,
e incentivará descobertas significativas.
mas domina a questão do letramento por meio
do cotidiano e suas práticas sociais.
O que deve ficar claro é que desde os
primórdios, o ato de contar histórias sempre
Soares (2006) afirma que o letramento
teve ligação com a aprendizagem, deste modo, envolve a leitura sendo um conjunto de habiliessa ação deve ser intensificada na sala de dades assim como escrever, que compõem o
aula, como afirma Rodrigues ( 2005):
processo de produção do conhecimento. Portanto:
A contação de histórias é a atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e
o real. Ao preparar uma história para ser contada,
tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência
vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as
cenas e os contextos são de plano imaginário, mas
os sentimentos e as emoções transcendem a ficção
e se materializam na vida real (RODRIGUES, 2005,
p.4).

Partindo dessa afirmação e dos estudos obtidos após opiniões de leitores já citados, podemos observar que a contação de
histórias foi a maneira mais significativa que o
homem encontrou para passar seus conhecimentos, tradições, e valores adiante e que por
este motivo essa prática não deve ser esquecida nos bancos escolares.

Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e de escrita. É o estado ou a condição que adquire um grupo social, ou
um indivíduo, como consequência de ter se apropriado da escrita e de suas práticas sociais. Apropriar-se
da escrita é torná-la própria, ou seja, assumi-la como
propriedade. Um indivíduo alfabetizado, não é necessariamente um indivíduo letrado, pois ser letrado implica em usar socialmente a leitura e a escrita e responder às demandas sociais de leitura e de escrita
(SOARES, 2006, p.6).

Portanto, para a autora, o letramento é
mergulhar com a leitura. Mas há diferentes tipos e níveis de letramento, isso depende das
necessidades, da criança e do meio social no
qual está inserido. O indivíduo letrado é aquele
que aprende a leitura e a escrita e faz uso desses elementos, e se envolve em práticas sociais com o uso frequente dessas habilidades.
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Soares (2006, p, 67-72) aponta dois
elementos essenciais de letramento “Dimensão Individual e Dimensão Social”. Para Soares
(2010), a leitura vai além da decifração das
letras e códigos, a leitura demonstra as habilidades sobre a língua e a capacidade concreta de comunicação. A segunda dimensão do
letramento de acordo com Soares (2006) é o
conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e
à escrita em que os indivíduos se envolvem em
seu contexto social e de certa forma dependem destes para viverem na sociedade letrada.
As relações entre letramento e sociedade não podem ser separadas de seu uso,
pois é das experiências cotidianas que a maior
parte das pessoas tem conhecimento de fato,
do letramento.
Portanto, para Soares (2006), o letramento é importante para o desenvolvimento cognitivo e econômico e progresso da cidadania e também econômico do indivíduo.
Segundo Soares (2010), Paulo Freire foi um
dos primeiros educadores a realçar o poder
revolucionário do letramento, pois só assim, o
indivíduo poderia transformar o mundo e sua
realidade.
Soares (2010) afirma que a verdadeira natureza do letramento são as formas que
as práticas de leitura e escrita são assumidas
diante dos contextos sociais. Mas isso depende das instituições sociais que propõem e exigem essas práticas. Assim, entende-se que o
letramento melhora a consciência de cada um,
seja ela na interpretação da própria vida ou na
própria atuação na sociedade.

Para a autora, a alfabetização é o processo pelo qual se adquire as competências e
habilidades para ler e escrever. Colello (2005)
descreve que quando a pessoa faz uso da escrita, não fica restrito ao ler e escrever, mas
em uma forma de comunicação e expressão
em um mundo letrado. Para Freire e Donaldo
(2006, p. 68):
A alfabetização é entendida por muitas pessoas
como um processo de ensinar e aprender a ler e escrever, portanto, alfabetizado é aquele que lê e escreve. O conceito de alfabetização vai além do domínio
do código escrito, pois, enquanto prática discursiva,
“possibilita uma leitura crítica da realidade, constitui-se como um importante instrumento de resgate da
cidadania e reforça o engajamento do cidadão nos
movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e pela transformação social” (FREIRE;
DONALDO, 2006, p. 68).

Nas investigações de Ferreiro e Teberosky (2010), cada pessoa deve entender qual
o sentido verdadeiro das aprendizagens dos
códigos escritos, somente tendo noção de sua
aprendizagem, é que de fato irá se aprender a
ler e escrever.
No campo da linguagem nos deparamos com o conhecimento, que ao conhecer
os códigos escritos, nos faz pertencente a um
grupo seleto de pessoas dentro de uma sociedade. Para ler o mundo que nos cerca é
necessário inteligência e criticidade em que essas habilidades serão desenvolvidas no campo
escolar, e acima de tudo ter a noção de que
compreender um texto é imensamente mais importante do que decorá-lo, a ação mecanizada
não serve de absolutamente nada, se o leitor
não souber do que se trata o assunto, além do
que as práticas tradicionais na alfabetização já
foram abolidas no campo pedagógico.

Colello (2005) define que a alfabetização é o princípio da comunicação, ou seja,
aprender o alfabeto. Para ela alfabetização é a
O prazer pelo hábito da leitura só virá
aproximação das letras, dos códigos para se quando de fato o leitor interagir e compreender
formar a palavras e com elas os textos e con- o texto, acima de tudo o educando necessita
sequentemente a comunicação.
de modelos para ser um efetivo leitor, desta forma, os pais e os educadores devem incentivar
essas práticas constantemente, para que este
crie a autonomia da leitura.
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De fato, a leitura e a escrita, estão condicionadas ao meio social em que a criança
está inserida, pois, por mais que a escola promova o hábito de ler e escrever, só será concretizado quando o educando tiver um exemplo diário. Por meio da leitura e da escrita, o
indivíduo pode expressar suas emoções e tudo
aquilo que se tem vontade e transcende tudo o
que faz parte de sua identidade e cultura.

Portanto, são funções diferentes que
estas instituições representam, mas que de
fato se completam e não pode haver uma formação de um indivíduo crítico e participativo
da sociedade sem uma ligação entre escola
e família. O meio onde a criança está inserida
também é um fator de influência no processo
de aprendizagem. No decorrer desta revisão
da literatura, vimos que há diversas dificuldades que interferem de forma positiva ou negatiO assunto relacionado a família e es- va (ÁRIES, 1981).
cola, resulta em um debate sobre as principais
funções de cada instituição, de fato há uma imPodem ser intrínsecos ou extrínsecos,
portância em um trabalho coletivo na formação mostrando que o professor tem um importante
integral do educando, principalmente no que papel no ensino aprendizagem de seus alunos.
diz respeito ao estímulo à leitura.
A criança ao ingressar na educação, carrega
consigo suas experiências vivenciadas de seu
A família e a sociedade são dois gru- lar, ampliando e integrando sua cultura e suas
pos sociais que transmitem conhecimentos e relações sociais.
colaboram para o desenvolvimento da criança,
mas que possuem tarefas para o sucesso do
Portanto o professor deve conhecer e
trabalho pedagógico. A ligação entre as institui- estar atento às etapas do desenvolvimento do
ções escola e família é ressaltada na constitui- aluno, colocando-se na posição de facilitador
ção brasileira em seu artigo 205:
da aprendizagem. Ele deverá estabelecer uma
relação de ajuda e de percepção com seus aluA educação é direito de todos e dever do estado e da nos (ÁRIES, 1981).
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação sobre trabalho (Art. 205).

A alfabetização e letramento são processos indissociáveis, pois, a alfabetização
se ocupa da aquisição do código da escrita
e leitura pelo aluno e deve se desenvolver em
Além da colaboração das instituições um contexto de letramento para que se posescolar e familiar, toda a comunidade também sa alcançar o sucesso no processo de ensino
são elementos importantes no que se refere a aprendizagem.
um compromisso com a educação.De acordo
com Castro (2000, p. 205), a família é primorAssim, o professor é a pessoa mais
dial em todos os aspectos de desenvolvimento importante na realização da alfabetização de
do indivíduo, pois ela é responsável pelos en- seus alunos, pois a criança chega à escola e
sinamentos éticos que permeiam a sociedade. não sabe de forma sistematizada o que é ler e
escrever, no entanto já tem um conhecimento
Há uma grande diferença nos ensina- de mundo que deve ser considerado (ÁRIES,
mentos promovidos pela escola e família, no 1981).
sentido em que a uma possui um caráter mais
afetivo e organiza as demais relações, e que
Além disso, foi possível constatar que
esta é conforme afirmações de Áries (1981), a inserção da literatura na educação infantil a
a primeira responsável pelo indivíduo e a outra partir do lúdico, desperta o interesse e o gosfica responsável por gerar uma educação mais to pela leitura do educando, desta maneira, se
sistematizada e científica.
torna uma atividade prazerosa e significativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vista dos argumentos apresentados, a Escola inclusiva deve ter em seu projeto educativo a ideia de respeito à diversidade, sendo definida como uma instituição social que tem por
obrigação atender a todas as crianças sem exceção.
É necessário que assumam e valorizem os seus conhecimentos e as suas práticas, que
considerem a diferença um desafio e uma oportunidade para a criação de novas situações de
aprendizagem e que se disponibilizem os recursos disponíveis.
A escola democrática respeita os direitos de todos, reflete e observa a construção da
ação pedagógica. 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. Se a
realidade enfrentada é difícil, como salas lotadas e alunos indisciplinados, é necessário buscar
formas para mudá-la.
A literatura evidencia que, no cotidiano da escola, os alunos com necessidades educacionais especiais, inseridos nas salas de aula regular, vivem uma 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 desejável 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. É preciso a instalação de chuveiros e vestiários,
banheiros equipados para higiene dos alunos.
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 capacite-os para lidar com pessoas com
deficiências, distúrbios, transtornos, dificuldades, e mais que isso, saber diferenciá-los entre si.
Através desse trabalho fica claro que algumas práticas contribuem na inclusão dos alunos com necessidades especiais, dentre estas, o uso do computador como ferramenta para o
trabalho com essas crianças. Pensar em inclusão pressupõe políticas educacionais claras, coerentes e fundamentadas nas relações sociais, entretanto pouco se tem feito no sentido de sua
aplicação prática. Os conhecimentos sobre a inclusão social e os direitos em lei, não devem ser
apenas teorias, mas sim posto em prática.
A Educação Inclusiva é responsabilidade de todos os envolvidos com o processo educacional e desenvolvimento do aluno, incluindo aluno, família, professor, escola, apoio técnico,
comunidade, governo, etc.
Podem-se criar oficinas de ambiente virtual para alunos com necessidades especiais.
Para isso é preciso a capacitação de professores em tecnologias, pesquisa na criação de softwares na identificação das necessidades; mão de obra especializada em
programação, e uma visão pedagógica, para atender às diversas necessidades educacionais especiais.
Tornam-se necessárias, como formas de enfrentamento dos
preconceitos e estereótipos existentes no ambiente educacional,
ações em políticas públicas voltadas à formação inicial e continuada
dos educadores, buscando uma educação que estimule as potencialidades de seus educandos e que assegure o aprendizado nas
escolas.
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MANTOAN, M. T. É. A integração de pessoas com deficiência. Contribuições para uma reflexão sobre o tema.
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O BRINCAR E A LUDOPEDAGOGIA COMO
FACILITADORES DA APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo trata de uma revisão bibliográfica com o foco voltado ao estudo sobre a
Ludopedagogia e as práticas lúdicas na aprendizagem da Educação Infantil. Nos primeiros
anos de escolarização é que a criança se desenvolve em todos os seus aspectos e o lúdico
contribui para este desenvolvimento. Temos como objetivo para este estudo abordar os principais aspectos da aprendizagem lúdica na Educação Infantil e discutir a importância do brincar e do lúdico nas práticas pedagógicas neste contexto. Esta pesquisa justifica-se à medida
que a aprendizagem na Educação Infantil ocorre no contexto lúdico dos jogos e brincadeiras,
desta forma, é de extrema relevância a abordagem desta temática. A Ludopedagogia se dedica ao estudo da influência do elemento lúdico no contexto educacional, como as brincadeiras
auxiliam e contribuem nos processos de ensino e aprendizagem e como devem ser abordadas
no contexto lúdico de aprendizagem significativa. Quando pensamos em Ludicidade na sala
de aula, podemos afirmar que se trata de educar com prazer e alegria e a postura do educador
é um fator determinante para que a aula aconteça de forma lúdica. Essa forma de trabalho é
a base da aprendizagem, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental e as atividades devem despertar a atenção e motivar o aluno.

Palavras-chave: Ludopedagogia; Ludicidade; Aprendizagem; Jogos; Brincadeiras; Educação
Infantil.
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INTRODUÇÃO

O

tema central deste trabalho versará sobre os conceitos que envolvem o tema
Ludopedagogia, temos como objetivo geral apresentar e contextualizar os conceitos que permeiam o tema e como objetivos específicos abordar os principais
aspectos da aprendizagem lúdica na Educação Infantil e como a ludicidade auxilia no desenvolvimento e aprendizagem da criança.
A justificativa para este estudo se pauta na relevância do tema para os educadores de
educação infantil e na importante colaboração para as práticas e trabalho pedagógico neste
contexto de aprendizagem.
Com base nos estudos das diferentes áreas como Sociologia, Psicologia e Linguística
temos que o brincar revela a maior parte das expressões na infância, com a brincadeira, o sujeito
é capaz de criar culturas e aprendizados significativos.
Na brincadeira, a troca de experiências entre os pares oportuniza uma gama de recursos para ampliar os seus pensamentos, seja com as outras crianças ou com os adultos que
realizam as intervenções durante o ato de brincar. Com a brincadeira de faz de conta, a criança
ensaia diferentes papéis e representa situações vivenciadas em seu meio cultural, ampliando a
sua capacidade de imaginar, criar e reinventar histórias.
A Ludopedagogia estuda a influência do elemento lúdico no contexto educacional, como
as brincadeiras auxiliam e contribuem nos processos de ensino e aprendizagem e como devem
ser abordadas no contexto lúdico de aprendizagem significativa. A Ludopedagogia não está relacionada apenas a inserção das brincadeiras na escola e nas aprendizagens e sim de uma maneira muito mais ampla, pois o lúdico atende aos propósitos e objetivos definidos em legislação
e devem permear todas as ações pedagógicas, em consonância com as diretrizes educacionais
que estão estabelecidas em lei.
Segundo as Orientações Curriculares (2007) todas as formas de brincadeira aprendidas
pelas crianças são constituídas pelas experiências que ela vive em todas as formas e dimensões
de aprendizagem, a linguagem artística, verbal, a literatura e as demais aprendizagens que ele
tem contato em seu meio social e ambiente no qual está inserida.
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Piaget propõe três modalidades de jogos que as crianças exercem de modo corresA Ludopedagogia é responsável pelo pondente às características do estágio no qual
estudo da influência do elemento lúdico no con- se encontram:
texto educacional, como as brincadeiras auxi• Jogos de exercício sensório motor
liam e contribuem nos processos de ensino e
(de 0 a 24 meses): atividades de
aprendizagem e como devem ser abordadas
encaixar, produzir sons, balançar,
no contexto lúdico de aprendizagem significapegar, morder, andar, correr, pintar,
tiva.
saltar. São marcadas pelo prazer
Não está relacionada apenas a inserfuncional e modos de exploração
ção das brincadeiras na escola e nas aprendo mundo.
dizagens e sim de uma maneira muito mais
ampla, pois o lúdico atende aos propósitos
• Jogos simbólicos: a criança assie objetivos definidos em legislação e devem
mila e transforma o real em função
permear todas as ações pedagógicas, em condos seus desejos. Nos jogos de faz
sonância com as diretrizes educacionais que
de conta, a criança se expressa, reestão estabelecidas em lei.
aliza seus sonhos e fantasias, revela
conflitos, medos e angústias, desenO componente lúdico pode facilitar as
volve a criatividade, a imaginação e
tarefas nas escolas em geral e especificamente
alivia-se de tensões e frustrações.
aquelas que possuem salas de aula multicultuAtividades predominantes no estárais para algumas das propriedades que caracgio pré-operacional (de 2 a 6 anos).
terizam os jogos.

OS CONCEITOS EM LUDOPEDAGOGIA

A ação na fonte, como Vygotsky e Piaget explicaram, Piaget leva à complexidade organizacional das ações ao símbolo e Vygotsky
seria o sentido social de ação que caracteriza
a ação do jogo, e o conteúdo do que é e o
que quer representar em sua execução. Eles
têm, como uma forma de atividade humana,
um grande potencial emocional e motivacional,
porque, os jogos são uma das atividades humanas raras que vão além das barreiras geográficas, políticas, sociais, culturais e linguísticas e quando essa atividade é introduzida em
nossa rotina de ensino, os alunos a valorizam
como um elemento positivo,
No brincar, as coisas podem se tornar outras coisas, o mundo pode virar de ponta-cabeça. Isso permite às crianças se descolar da realidade imediata
e viajar por outros tempos e lugares, criar ações e
interações, ser muitos e outros: cachorro, leão, cavalo, fada, princesa, guerreira, bruxo, super-herói, mãe,
pai, bebê, médica, professor (SÃO PAULO, 2019, p.
85-86).

• Jogos de regras: Começam a fazer
parte do interesse das crianças na
idade escolar, por volta dos cinco
anos, predominam entre os sete e
doze anos (no estágio operacional
concreto), e continuam a fazer parte
da vida do indivíduo na fase adulta.
Os jogos de regras são ferramentas
importantes para a socialização e
requerem a capacidade de controlar impulsos, respeitar os combinados e colocar-se no lugar do outro.
Ao investigar o modo de raciocínio das
crianças, Jean Piaget (1896) trouxe grandes
contribuições aos campos da psicologia e educação. Em uma época, predominantemente, do
ensino tradicional (nos anos de 1950-1960),
Piaget contribuiu para a renovação das teorias
pedagógicas, sobre os processos de construção da inteligência e aprendizagem.
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Ele estudou os mecanismos mentais
utilizados pelas pessoas para compreender o
mundo nas diferentes etapas da vida, e concluiu que as crianças são pensadas ativas tentando compreender o mundo.

aprendemos e desenvolvemos nossas aptidões
e habilidades. Ele acredita que as condições
de vida, a cultura, o momento histórico e os
grupos de convivência influenciam diretamente
na aprendizagem do indivíduo.

Segundo o autor, a inteligência é construída na medida em que a criança explora o
mundo, por meio de seus gestos e movimentos, de sua interação com os adultos, manipulando objetos e sustentado por toda a curiosidade que nos faz essencialmente humanos.
Sendo assim, a estimulação da inteligência da
criança por meio de atividades e recursos favoráveis é fundamental para que ela se desenvolva ao máximo.

Para Vygotsky (1994) todo homem
nasce com capacidade para aprender, no entanto essas aquisições são influenciadas pelas
condições históricas, econômicas, culturais e
sociais na qual a pessoa está inserida. O sujeito se constitui a partir das interações estabelecidas com o outro, de acordo com suas
experiências e plano genético (características
biológicas, genéticas, hereditárias).
O autor propõe o jogo como um instrumento para a aquisição do conhecimento,
promovendo a transmissão de cultura (valores,
crenças, costumes e conhecimentos), estimulando a criatividade, a incorporação de papéis
sociais, favorecendo a função comunicativa e a
aquisição da linguagem de maneira prazerosa
e envolvente.

O desenvolvimento da inteligência se
dá por meio dos processos de desequilíbrio,
assimilação, acomodação e adaptação, permeando os quatro estágios de desenvolvimento proposto por Piaget: estágio sensório motor
(0 a 24 meses), estágio pré-operacional (2 a
6 anos), estágio operacional concreto (7 a 12
Em outra perspectiva, Henri Wallon
anos) e o estágio operacional formal (12 anos (1879-1962), um teórico sócio interacionista,
em diante).
elaborou uma teoria do desenvolvimento humano, englobando quatro elementos funcionais:
Essas etapas se sucedem de modo a inteligência, a afetividade, o movimento e a
ordenado, sequencial e as estruturas mentais pessoa. Ele também defende que o processo
modificam-se a partir das aquisições anterio- de aprendizagem ocorra a partir da influência
do meio, no entanto considera o desenvolvires,
mento, um movimento que privilegia a pessoa
é preciso oportunizar que todas as crianças partici- em sua totalidade, que se dá na busca da aupem da experiência lúdica e, se preciso for, mudar a tonomia, se iniciando pela afetividade.
rotina, de modo a propiciar a participação e inclusão
de todos. as (os) professoras (es) têm ainda a tarefa
de fazer tentativas e gradativamente ir oferecendo experiências que as crianças gostem; possibilitar que
as crianças possam escolher vivências (oferecendo
possibilidades de escolha); encorajar, sempre que
possível, que as próprias crianças convidem as que
não se sentem incluídas a participar das brincadeiras
(SÃO PAULO, 2019, p. 93).

Em outra perspectiva, Vygotsky, psicólogo e professor, bastante influenciado pela
teoria marxista, ressaltou a importância das experiências sociais e culturais na forma como

O lúdico tem sua origem na palavra latina ludus, que
quer dizer “jogo”. Mas, esta palavra não se refere
apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. O lúdico passou a ser reconhecido como traço
essencial do comportamento humano, deixando de
ser simples sinônimo de jogo. As implicações da ludicidade extrapolaram os limites do brincar espontâneo, transformando-se em uma necessidade básica
da personalidade, do corpo e da mente. O lúdico integra as atividades essenciais da dinâmica do ser
humano, caracterizando-se por sua espontaneidade
funcional e pela satisfação que outorga ao sujeito
que dele participa (MORAES, 2014, p.62).
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Uma metodologia lúdica requer o desenvolvimento de habilidades de ensino, como
a capacidade do profissional para a partir de
sua prática conhecer e compreender os problemas, desafios e mudanças que afligem os
sujeitos e seus arredores, priorização e a síntese que faz com que estes, de forma criativa
e respeitosa o leve a assumir efetivamente os
desafios colocados pelo ensino.
A inclusão do jogo lúdico no processo de aprendizagem possibilita internalizar e
transferir conhecimentos para que estes se tornem significativos. Durante as brincadeiras, as
crianças expressam e comunicam as suas experiências e passam a se reconhecerem como
sujeitos de aprendizagem que pertencem ao
meio e ao grupo social, em um contexto cultural amplo que carrega diferentes simbologias e
práticas.

O brincar é acima de tudo uma fonte
de prazer e simultaneamente gera o aprendizado, independente da classe social ou faixa etária a criança gosta de brincar, estas atividades
devem ser entendidas pelas famílias e pelos
professores, que é com o brincar que é gerado
o aprendizado para as crianças.
A atividade lúdica na vida da criança
traz vários aspectos positivos como preparação para vida, liberdade de ação, autonomia,
possibilidade de repetição de experiências e
uma realização simbólica dos desejos através
da imaginação.

Deste modo, garantindo um processo
de aprendizagem colaborativo e participativo,
é papel da educação desenvolver aptidões, e
possibilitar o acesso do indivíduo aos elementos construídos culturalmente pelo homem.
Cabendo à escola favorecer o processo da
Durante o brincar, elas aprendem so- aprendizagem, viabilizando a interação entre
bre si e se relacionam com o mundo, com as os sujeitos, sendo o professor um mediador da
pessoas e com os objetos do conhecimento. relação da criança com o mundo.
Nas brincadeiras, os valores e conhecimentos
se constituem como uma maneira de participaEDUCAÇÃO INFANTIL E
ção social e coletiva das crianças,
APRENDIZAGEM LÚDICA
É importante ressaltar que a criança brinca com
qualquer coisa, ou seja, brinquedo fabricado, objetos estruturados ou não. Podemos pensar então que,
para criança, uma vassoura pode virar um brinquedo
quando a criançada dá a ela uma atenção lúdica,
assim, esse objeto pode transformar-se em um cavalo. Porém, é necessário ser cuidadoso, pois para
a criança tudo pode virar brinquedo. Por isso, a escolha do material é muito importante: “O brinquedo
é um objeto facilitador do desenvolvimento das atividades lúdicas, que desperta a curiosidade, exercida
a inteligência, permite a imaginação e a invenção”
(SANTOS, 1995, p. 5).

O currículo integrador é baseado no
pressuposto de que a aprendizagem e desenvolvimento ocorrem ao longo da vida e concebem bebês e crianças com potencialidades
que se ampliam à proporção que estabelecem
relações e interações com o mundo que as cercam (PORTO, 2004).
Nesse sentido, a escola deve considerar esses sujeitos de forma integrada, propondo experiências e vivências desafiadoras,
relevantes e contextualizadas que vão ampliando as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento levando em consideração as
especificidades da infância como um momento
único, dessa forma, as brincadeiras, as interações e os projetos realizados levando em consideração a escuta das manifestações infantis
é o alicerce (PORTO, 2004).
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Os jogos são importantes no desenvolvimento infantil e é necessário que sejam criadas situações favoráveis para que passem a
fazer parte do cotidiano das crianças, tanto em
situações espontâneas, como em situações dirigidas e orientadas pelos adultos. O brincar
para a criança é fundamental, pois com os
momentos lúdicos, desenvolve questões como
convívio social, autonomia, aspectos psicomotores, psicomotricidade e traz aprendizagens
significativas, que as crianças levarão por toda
vida (PORTO, 2004).

atrelando a teoria a vivência prática, desta forma irá estimular seus alunos a ter autonomia
e a solucionar os problemas (SANTOS, 1995).

Para que os educadores possam desenvolver uma educação lúdica, é necessário
compreender o que é ludicidade e de que forma ela influencia a vida humana e quais relações podem ser estabelecidas com a educação. De acordo com Porto (2004) o lúdico já
foi visto de várias formas, desde uma maneira
para conseguir a aprendizagem, uma maneira
para acalmar os alunos ou como forma de meO professor da educação infantil, deve lhorar o comportamento, para se definir qual é
dominar os conteúdos curriculares das disci- o papel do lúdico na aprendizagem é necessáplinas, tendo consciência do perfil dos seus rio conhecimento e estudo sobre o tema,
alunos, independentemente da idade dos mesmos, identificando os pontos fortes e melhorias De um modo geral, as regras dos jogos são impostas
para além do brincar, possa trazer uma apren- às crianças: antes de iniciar-se o jogo, as regras são
avisadas. No caso da brincadeira de papéis, esse
dizagem significativa (PORTO, 2004).
A brincadeira deve ser prazerosa para
a criança, neste momento a criança entra num
mundo de fantasia, em que é capaz de criar e
imaginar, ensaiando diferentes papéis, para ela
o fundamental não são os resultados daquela
ação no brincar e sim o prazer da brincadeira
em si, sem a preocupação com os resultados
ou efeitos daquele brincar,
Devemos destacar a perspectiva de que o brinquedo
coloca a criança em uma posição ativa, interativa,
contribuindo para o seu desenvolvimento. Porém devemos destacar que existem alguns brinquedos que
brincam por si só, sendo assim a criança é muito mais
uma espectadora do que uma participante ativa. [...]
o mercado expõe brinquedos atraentes independente da importância que possam ter para a criança e
neste sentido, interferem também na questão cultural
(SANTOS, 1995, p. 6).

movimento é diferente: a criança precisa seguir as
regras que o papel adotado impõe e há um acordo
– mesmo que não dito em voz alta – no grupo que
brinca junto sobre como os personagens se comportam: “professora faz assim”, “cinderela faz assim”,
“mãe com bebê faz assim” e as regras precisam ser
respeitadas como condição para que a brincadeira
aconteça. Assim, as crianças aprendem a seguir regras e combinados por prazer. Também aprendem
a conviver com outras crianças: aprendem que as
outras também têm ideias e propostas, e vão aprendendo a respeitá-las (SÃO PAULO, 2019, p. 87).

Os jogos e as brincadeiras devem ser
valorizados e estimulados pois fazem parte da
cultura dos povos e possibilitam aprendizagens
significativas, além de promover a descoberta
das palavras e do letramento com os jogos e
brincadeiras. Todos os sujeitos que fazem parte do processo educacional devem ter consciência da importância dos jogos e brincadeiras
A educação infantil é a base da forma- nos contextos de aprendizagem e ensino (SÃO
ção do indivíduo no desenvolvimento motor, PAULO, 2019).
cognitivo, social e afetivo. Na educação infantil,
os jogos e as brincadeiras devem estar interliCom os jogos e as brincadeiras a criangados com a aprendizagem, nos anos iniciais ça se desenvolve de maneira integral, tais prátio educador deve utilizar a ludicidade como re- cas auxiliam na inserção à sociedade e ao seu
curso facilitador da aprendizagem da criança, meio e contexto, além da promoção de experi313
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ências significativas. Ao trabalhar com jogos e
brincadeiras percebe-se que a criança é capaz
de comparar, analisar, nomear, dentre outras
ações de conhecimento, relacionando o imaginário com o real e desenvolvendo a inteligência
e a criatividade (SÃO PAULO, 2019).

É fundamental que as instituições escolares sejam ambientes que promovam as
trocas de experiências, fazendo com que as
crianças tenham acesso aos diferentes tipos
de linguagens, para que possam conhecê-las e
apropriar-se delas, para que possam dominar
com a linguagem as relações com o mundo e
Sommerhalder (2011) afirma que a com si mesmas (BRASIL, 1998).
abordagem construtivista considera o brincar
um elemento fundamental para o processo de
Os jogos e as brincadeiras envolvem
desenvolvimento e aprendizagem da criança, uma capacidade de ação por iniciativa própria,
dado que essa seria uma forma da criança re- portanto são caracterizados por atitudes, que
solver problemas e situações problemas que correspondem a reações de estímulos extersurgem a partir de sua interação com o meio. nos, inerentes ao ser humano. Na Educação
Com isso, o jogo é valorizado no espaço edu- Infantil os jogos e as brincadeiras ajudam a
cativo da criança na educação infantil.
conduzir as crianças a descobertas e torna o
ensino mais atrativo e agradável para esta faixa
A produção das culturas infantis vai se etária, em que o desenvolvimento da linguatornando cada vez mais complexa conforme gem e das primeiras noções sobre alfabetizaos educadores possibilitam relações e intera- ção são fundamentais (BRASIL, 1998).
ções significativas, provocam o levantamento
de hipóteses, disponibilizam a exploração de
O aprendizado lúdico estimula as crianobjetos, materiais, brinquedos diversos e or- ças a pensar sobre a realidade que as cercam
ganizam espaços educativos provocadores e despertar sobre o conhecimento de si e dos
(SOMMERHALDER, 2011),
demais. Os jogos e brincadeiras auxiliam no
processo de aprendizagem lúdica na EducaO fato de a criança, desde muito cedo, poder se co- ção Infantil, durante o jogo, a criança busca
municar por meio de gestos, sons e mais tarde repre- maneiras para resolver conflitos, tomar decisentar determinado papel na brincadeira faz com que sões e cria novas possibilidades, além disso,
ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as proporcionam a imaginação às crianças em
crianças podem desenvolver algumas capacidades que elas são capazes de criar situações e lidar
importantes, tais como a atenção, a imitação, a me- com dificuldades e medos, reproduzindo situamória, a imaginação. Amadurecem também algumas ções que refletem o meio em que vivem,
capacidades de socialização, por meio da interação
e da utilização e experimentação de regras e papéis
sociais (BRASIL, 1998, p. 22).

Assim, o papel do adulto vai muito
além de apenas oferecer possibilidades e experiências diversificadas do brincar. É preciso
avançar nessa concepção, assim, ele é parte
do grupo, observa, reflete e interpreta as ações
das crianças legitimando suas “vozes”, nesse sentido, avalia as práticas e potencializa o
brincar criando possibilidades para maximizar
o desenvolvimento e aprendizagem (BRASIL,
1998).

No momento específico de ludicidade, ela predomina
em quase todos os momentos do dia-a-dia, buscando criar uma convivência alegre e prazerosa, respeitando as características das crianças e adolescentes
que, através do lúdico, expressam mais diretamente
sua maneira de ser. A ludicidade se faz presente no
cotidiano humano, em todos os momentos, seja em
suas casas, em passeios, na escola em momentos
de recreação, dentre outros. Possibilitando uma qualidade de vida harmoniosa e individualizando cada um
de acordo as suas especificidades, quando se fala
de suas características, podendo apresentar mais
claramente por meio do lúdico a sua personalidade
(PORTO, 2004, p.74).
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Durante muito tempo, na fase de alfabetização, as crianças realizavam atividades
mecanizadas em um método que não os desafiava a avançar em seus conhecimentos e em
contextos em que a aprendizagem lúdica não
fazia parte destas práticas. Atualmente, após
diferentes pesquisas, as atividades devem ser
desenvolvidas com materiais concretos e com
materiais lúdicos, adequados a idade e aos
contextos de aprendizagem oferecidos (PORTO, 2004).

com o que está vivendo e aprendendo sobre
o mundo, os objetos, e suas relações com o
outro (SÃO PAULO, 2006, p.6).

Desta maneira, o lúdico proporciona
à criança o desenvolvimento de sua individualidade e afetividade. Através de seu envolvimento nas brincadeiras e jogos, a criança vai
compreendendo sua dimensão humana, suas
necessidades, pensamentos e sentimentos.
brincar para a criança, é uma atividade prazerosa e que promove a imaginação, em que
Na escola, o lúdico se torna essencial, mente e corpo trabalham de maneira simultâpois além de despertar o interesse e o prazer nea proporcionando ações que favorecem topelas atividades pedagógicas escolares, é fun- dos os sentidos (SÃO PAULO, 2006, p.6).
damental para o desenvolvimento integral da
criança em todos os seus aspectos, físico, soA Lei de Diretrizes e Bases da Educação
cial e cognitivo, neste sentido, a formação do Nacional (LDBEN 9394/96) estabelece que a
professor está intimamente ligada ao processo criança pequena tenha um desenvolvimento inpedagógico focado nas atividades lúdicas.
tegral e desde a sua promulgação, ocorreram
inúmeras atualizações em seu texto. Uma das
Porto (2004) afirma que a educação lú- alterações que se refere a Educação Infantil tradica é uma necessidade que se adquire com ta da obrigatoriedade do ingresso da criança
o passar dos tempos, o jogo e a brincadeira na educação infantil aos 4 anos de idade, não
na educação, não pode ser visto apenas como sendo mais facultativa a matrícula desta faixa
diversão, pois têm uma função pedagógica na etária na Educação Infantil (SÃO PAULO, 2006,
produção de conhecimento e na aprendizagem p.6).
por meio da ludicidade, auxiliando no desenvolvimento cognitivo da criança.
Segundo os Referenciais Curriculares
Nacionais da Educação Infantil a instituição de
Segundo as DCNEIs (Diretrizes Cur- educação infantil não deve ter um caráter asriculares Nacionais para a Educação Infantil sistencialista e nem deve ser vista como uma
- 1998), a proposta pedagógica das escolas fase preparatória para o ingresso no ensino
deve atender a sua função pedagógica, para fundamental.
tanto deve oferecer condições para o exercício
de direitos pelas crianças; assumir a responsaAs crianças são concebidas nos Refebilidade de cuidar e educar; possibilitar que as rencias Curriculares Nacionais para Educação
crianças convivam com os adultos ampliando Infantil (1998) como seres que sentem e penos seus saberes; oportunizando experiências sam o mundo de uma forma própria e estabepara todas as crianças e acesso aos bens cul- lecem relações com as outras pessoas e com
turais.
o meio no qual estão inseridas, nestas relações
constroem seus aprendizados e conhecimenDe acordo com o documento Tempos tos e o adulto é responsável pela intervenção
e Espaços na Educação Infantil (SÃO PAULO, de forma adequada nas diferentes relações
2006, p.6) o aspecto lúdico de que tanto fala- que se estabelecem na Educação Infantil (SÃO
mos não está presente somente nas brincadei- PAULO, 2006, p.6).
ras, mas no jeito da criança pensar e representar o que conhece, fazendo diversas conexões
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O principal objetivo dos professores no âmbito da educação infantil é o de acompanhar
o desenvolvimento integral das crianças, que
compreende o emocional e o social, com a utilização de ambientes adequados e jogos prazerosos e educativos que aguce a criatividade
do educando, permitindo que ele possa perceber sua capacidade de realizar tarefas variadas, transpor dificuldades e solucionar problemas e conflitos,

Na época do Renascimento, surge uma
nova concepção de infância e conforme Kishimoto (2002) a brincadeira é vista como conduta livre que favorece o desenvolvimento da
inteligência e facilita o estudo, neste sentido,
foi utilizada como uma forma de aprendizagem
dos conteúdos na escola, contrapondo-se aos
processos tradicionais de ensino, trazendo o
lúdico para o ensino de conteúdos e para auxiliar no processo de aprendizagem e ensino.

Na educação de bebês e crianças, a sala e o parque, assim como os demais espaços e o território,
são considerados como espaços ricos de pesquisa.
Por esse motivo, devem ser “recheados” de artefatos,
materiais, brinquedos para as crianças interagirem.
Ambas as escolas precisam se organizar como espaços acolhedores para as crianças e procurar materializar os direitos da infância. Para isso, é interessante
que os espaços sejam pensados para as crianças e
permanentemente reconstruídos a partir do interesse
delas (SÃO PAULO, 2019, p. 156)

Ao compreender a ludicidade, o educador possibilita uma reformulação no processo
de aprendizagem e propicia que a criança desenvolva a sua capacidade cognitiva. A capacidade cognitiva se desenvolve até mesmo com
as brincadeiras mais simples, mesmo sem a
intenção de ensinar. Quando o educador se
envolve com o processo de aprendizagem e
com a ludicidade, interage e conduz as brincadeiras com propósitos claros e proporciona
ambientes ricos em aprendizagens (KISHIMOTO, 2002).

O brincar na educação infantil estimula
a criatividade, o desenvolvimento de habilidades motoras como força, esquema corporal,
equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora,
lateralidade, convívio social, ou seja, elementos
ligados a psicomotricidade. A criança aprende
a ter equilíbrio, controlar a respiração, compreender a lateralidade e desenvolver a coordenação motora fina, fundamental para a aprendizagem.

De acordo com Brougère (2002),
aprende-se a brincar, e um dos momentos essenciais para a aprendizagem são as interações entre a mãe e o bebê. Ainda com base no
autor, é brincando que a criança se apropria da
cultura lúdica, que segundo ele é um conjunto
de regras e significações que permitem tornar
a brincadeira possível. A cultura lúdica não é
transferida para a criança, uma vez que ela é
co-produtora, sendo assim, uma produção da
Ao controlar e conhecer o próprio cor- sociedade adulta, pois inclui a reação das mepo, a criança se expressa afetivamente, pois se ninas e meninos à produção cultural que, é de
comunica com gestos e movimentos. De acor- certa maneira, a eles imposta.
do com as Orientações Curriculares (2007) o
brincar é faz parte da cultura na qual a criança
está inserida, passando por gerações e possibilitando que as crianças possam atuar como
indivíduos nos diferentes ambientes, no qual os
significados são recriados e valores são aprendidos, na troca de experiências com o outro e
com o meio social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Ludopedagogia não está relacionada apenas a inserção das brincadeiras na escola
e nas aprendizagens e sim de uma maneira muito mais ampla, em que as atividades lúdicas
devem permear todas as ações pedagógicas, em consonância com as diretrizes educacionais
que estão estabelecidas em lei.
O brincar e o jogar favorecem o desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas,
sociais e afetivas. Dentre elas: a criatividade, o raciocínio lógico, a representação simbólica, o
planejamento, a capacidade de respeitar regras, de considerar diversos pontos de vista e de
criar vínculos consistentes, aspectos que encorajam a autonomia e são necessários para que a
criança, gradualmente, entenda a si própria, sua cultura, sua importância na vida dos outros e
futuramente na sociedade.
Durante o jogo, a criança toma decisões, resolve seus conflitos, vence desafios, descobre novas alternativas e cria novas possibilidades, além disso, proporcionam a imaginação às
crianças em que são capazes de criar situações e lidar com dificuldades e medos, reproduzindo
situações que refletem o meio em que vivem. Além de proporcionar uma aprendizagem significativa as brincadeiras e os jogos, no contexto escolar, podem ser utilizados como entretenimento
e diversão e para o desenvolvimento de determinadas habilidades e competências.
A abordagem construtivista considera o brincar um elemento fundamental para o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, dado que esse seria uma forma da criança
resolver problemas e situações problemas que surgem a partir de sua interação com o meio.
Com isso, o jogo é valorizado no espaço educativo da criança na educação infantil.
Para o desenvolvimento do trabalho com o lúdico na educação é necessário que o professor tenha objetivos claros em relação às atividades propostas e quanto ao que se pretende
alcançar com as suas intervenções. Neste sentido, as formas de avaliação, o diálogo e a didática
que está sendo proposta para o trabalho com os conteúdos matemáticos é extremamente importante para o sucesso na aprendizagem e para a construção de conhecimentos.
O lúdico nas práticas escolares proporciona uma aprendizagem significativa, além de entreter e divertir, a criança aprende brincando e experimentando novas ideias e novas ações nos
fazeres cotidianos da escola, desenvolvendo diferentes habilidades e competências essenciais
para a aprendizagem.
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AÇÕES AO COMBATE A PEDICULOSE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Apesar dos avanços e investimentos voltados ao setor da saúde no Brasil, a pediculose continua sendo um problema ao longo dos séculos acometendo principalmente as crianças. Esse artigo tem por finalidade organizar e planejar ações educativas voltadas à promoção
do cuidado em saúde, visando a saúde das crianças dos centros de educação infantil.

Palavras-chave: Pediculose; Saúde; Crianças.
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INTRODUÇÃO

O

ser humano, ao modificar o seu meio ambiente, causou alterações nos hábitos
de vida dos insetos e com alguns deles dividiram o espaço. Estes insetos que
convivem com o homem no mesmo ambiente são chamados insetos sinantrópicos. Alguns insetos sinantrópicos são responsabilizados por incômodo, desconforto ou por
transmitirem doenças, muitas vezes mortais, ao ser humano. Há milênios eles são nossos inseparáveis (e indesejáveis) companheiros.
Causam danos à nossa saúde, de nossos animais domésticos, às nossas casas, aos
mantimentos, roupas e livros. Estamos falando de algumas espécies de insetos e ácaros que
desde tempos imemoriais estão associados ao homem, causando danos por vezes gravíssimos.
Atualmente são conhecidas mais de um milhão e meio de espécies diferentes de insetos (com
seus nomes definidos) e milhares de outros ainda não estudados (não receberam nomes). Existem grupos de insetos que vivem em regiões muito frias ou de intenso calor como nos desertos;
outros nas cavernas ou nas florestas ou no alto das montanhas; enfim, em todos os ambientes
(FIOCRUZ, 2011).
A pediculose é causada por ectoparasita hematófago (Pediculus humanus capitis) o
qual desenvolve todo seu ciclo de vida no ser humano. Frequentemente surgem lesões pruriginosas no couro cabeludo, local mais afetado, levando a riscos potenciais de complicações,
quais sejam: infecções bacterianas. O piolho se tornou um grande problema de saúde pública
(BORGES; MENDES, 2002).
A infestação por piolho da cabeça (Pediculus capitis), também conhecida como pediculose, é um problema recorrente na população mundial, acometendo, sobretudo crianças em
idade escolar atrapalhando o rendimento na escola devido à diminuição da autoestima, e comprometendo suas atividades diárias.
Diversos problemas de saúde pública que enfrentamos são claramente associados à
falta de conhecimento ou a conceitos errados que por um motivo ou outro vão passando de uma
geração a outra. Apesar dos avanços e investimentos voltados ao setor saúde no Brasil, muitas
doenças caracterizadas como marcas de um país subdesenvolvido dentre essas se ressalta a
pediculose visto que ao longo dos séculos continua sendo um problema de saúde pública, principalmente nos aglomerados populacionais, como nos Centros de Educação Infantil (CEI), pela
inexistência de ferramentas sistemáticas instituídas para interromper sua cadeia de infestação
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Na escola muitas atividades e brincadeiras são desenvolvidas em grupo favorecendo a
transmissão pelo contato direto entre as crianças. Por ser uma fase de formação da criança,
nessa faixa etária não possui muitas noções básicas de higiene, assim muitas vezes não sabem
que estão com piolho e muito menos conseguem constatar que estão infestadas. Não obstante,
as instituições escolares não possuem normas padronizadas para manejo dessa ocorrência,
levando ao uso indiscriminado de produtos piolhicidas (ANDRADE CF, SANTOS LU, CECÍLIO,
2008).
Segundo Linardi (2002) as crianças infestadas podem apresentar baixo desempenho escolar por dificuldade de concentração, consequência do prurido contínuo e distúrbios do sono.
Em casos mais graves, crianças podem desenvolver anemia devido à hematofagia do piolho.
Ainda que a literatura assegure que a infestação esteja atrelada a péssimas condições de higiene ambientais, é importante fazer referência a que qualquer pessoa independente da classe
social, sexo, raça, credo ou cor, pode ser infestado por piolhos.
No entanto, observa uma taxa maior de prevalência do ectoparasita no sexo feminino
(PAULA, 2013). Segundo Barbosa et al (1998) isto ocorre por conta da fácil e rápida transmissão entre pessoas, pois é devido ao contato com pessoas infestadas que acontece a transmis321
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são, ou seja, compartilhando os mesmos objetos, tais como: boné, escovas, roupas, presilhas,
entre outros, o que é muito comum em crianças na fase escolar. Somando a isso, geralmente, os
pais por trabalharem fora de casa não têm tempo para verificar a presença de piolhos em seus
filhos ou até mesmo por não possuírem informações corretas para tratar a infestação.
Outrossim, alguns pais continuam não tomando providências diante do incômodo problema, sendo dessa forma delegadas às instituições de ensino. É evidente que o controle efetivo
dos ectoparasitos se constitui como um desafio para a saúde pública, por causa da alta contagiosidade, do manejo inadequado, da negligência tanto da população como dos profissionais
de saúde e/ou da presença de reservatório animais, além de ciclos de vida complexos (HEUKELBACH et al, 2003).
Atualmente a principal forma de combate a pediculose, utilizada pela população, são os
tratamentos químicos. Eles são facilmente encontrados na farmácia ou fornecidos pelos postos
de saúde, mas na maioria dos casos tem se constatado que estão sendo utilizados de forma
errada. A utilização de dosagens baixas (quando usado com o cabelo molhado) é um dos principais fatores que leva ao aparecimento da resistência (BURGESS, 1995).
O diagnóstico incorreto leva a aplicação de pediculicidas sem necessidade e ao mau
uso dos produtos químicos (MONSEN; KELLER, 2002), levando ao gasto desnecessário de dinheiro, por parte dos pais de família e do governo. O uso repetitivo do medicamento pode causar
o aparecimento de resistência na população de piolhos. A utilização indiscriminada e o mau uso
dos piretróides podem levar à adoção de medidas de controle danosas à criança. Em contrapartida o uso do pente fino como forma de tratamento é mais barato e vem sendo muito utilizado em
países desenvolvidos, sua eficiência pode ser superior ao tratamento químico (HILL et al, 2005).
O pente fino quando utilizado para diagnóstico chega a ser cinco vezes mais eficiente do
que as outras formas empregadas para a verificação da presença da pediculose em escolares
(MUMCUOGLU et al, 2001).
Para o crescimento e desenvolvimento saudável da população infantil, é essencial organizar e planejar ações educativas voltadas à promoção do cuidado em saúde. Contudo, uma
das dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho dos educadores se refere à definição das
responsabilidades, ou seja, quais são de competência da família, da instituição educacional ou
do serviço de saúde.
Neste contexto, os cuidados relacionados ao corpo ficam sob responsabilidade dos
familiares, enquanto aqueles voltados ao desenvolvimento infantil, incluindo relacionamento interpessoal, preenchem as práticas educativas dos CEI ( XAVIER TJS, PINTO FF, SOUZA MHN,
ZEITOUNE RCG, 2003). Sobrepondo essa divisão virtual há opiniões divergentes que geram
conflitos entre as partes em questão, por exemplo, quanto à responsabilidade de remover os
piolhos adquiridos no ambiente escolar.
Segundo Maranhão, 2000, quando a equipe de saúde atua nos CEI geralmente é de forma pontual e restrita, isto é, em campanhas de vacinação ou nos surtos de doenças infectocontagiosas. Sendo assim, a existência de práticas entre os setores saúde e educação para instituir
promoção e prevenção entre escolares continua aquém das reais necessidades da população
infantil e suas famílias.
Se não há ações integrais e intersetoriais, resta aos educadores, de alguma forma, lidar
com a questão pediculose, mesmo que ainda não estejam preparados para o enfrentamento da
interrupção da cadeia de infestação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Desta forma, o presente artigo se justifica ao considerar a necessidade e importância da
parceria e trabalho conjunto entre unidades locais de saúde e educação infantil para o combate
à infestação entre os menores de seis anos bem como elaborar uma proposta de intervenção
por meio de uma abordagem didática e pedagógica com todos os sujeitos envolvidos, visando
a promoção da saúde das crianças dos centros de educação infantil.
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O QUE É PEDICULOSE?
De acordo com Maranhão DG, 2000
pediculose é a infestação causada por um inseto cujo nome científico é Pediculus humanus.
Os cientistas demonstram que na verdade existem duas subespécies (ou raças, variedades)
de piolhos. Uma delas, é a subespécie que só
frequenta a cabeça do ser humano, e é chamada de Pediculus capitis (PC), e a outra, menos
comum no Brasil e mais comum na Europa, é
o Pediculus humanus (PH).

De nove a 12 dias depois, as ninfas
chegam à fase adulta. Nesse estágio, os piolhos vivem cerca de 30 dias e vão se alimentar
com sangue e acasalar, reiniciando o ciclo. A
fêmea produz, em média, de 150 a 300 ovos
ao longo da vida. A temperatura elevada é um
fator importante para a proliferação dos piolhos. Quanto maior a temperatura, mais acelerado é o desenvolvimento do piolho dentro do
ovo. Por isso, há maior incidência do inseto no
verão (BORGES R, MENDES J, 2002).
Os ovos ficam incubados por um período de 6 a 9 dias, saindo dele uma NINFA de
primeira idade, ou primeiro estádio. Essa ninfa
logo que sai do ovo já vai se alimentar. Perfura
a pele do couro cabeludo e sugam o sangue,
várias vezes por dia. Depois de uns 3 a 5 dias,
essa ninfa troca de pele, cresce um pouco e
faz assim uma muda para um segundo estádio.

O piolho que mais conhecemos então
se aloja apenas em nossas cabeças e se alimenta de nosso sangue. E para isso, são muito
bem adaptados. Uma adaptação que é muito
antiga, pois seus ovos já foram encontrados
em múmias egípcias de 5.000 anos atrás. Portanto, não é uma novidade no ser humano. E
também não é raro. Ao contrário, é muito coMais uns 3 a 5 dias, e muda novamenmum em todas as raças humanas e em todos
os países, pobres ou ricos, em climas tropicais te para o terceiro estádio de ninfa e agora já
têm praticamente o mesmo tamanho que o
ou climas muito frios como o do Canadá.
adulto. Sempre se alimentando várias vezes
São insetos pequenos, no máximo por dia. Finalmente, essa ninfa de terceiro escom seis milímetros de comprimento, de corpo tádio muda de pele depois de mais 3 a 5 dias
achatado e peças bucais especializadas em e transforma-se em adultos: macho ou fêmea.
sugar sangue (FIOCRUZ, 2011). Os piolhos Agora sexualmente maduros, os adultos vão
são pequenos insetos que parasitam o homem procurar o sexo oposto (BIÓLOGO, 2008).
e provocam uma doença chamada pediculose.
Segundo Rey (2001) o ciclo vital dos
Eles se alimentam exclusivamente de sangue,
preferem ambientes quentes, escuros e úmi- piolhos (ovo, ninfa e adulto), desenvolve-se sodos e depositam seus ovos nos fios de cabelo bre o corpo do hospedeiro, alimentando–se de
sangue. A cópula tem lugar frequentemente,
(MOHR; SCHALL, 1992).
após as dez primeiras horas de vida adulta;
decorrido um dia, a fêmea é fecundada e aliCICLO DE VIDA
mentada com sangue, pondo de 2 a 10 ovos a
Os piolhos passam por três estágios 30ºC e produz de 60 a 90 ovos. A temperatura
de desenvolvimento. A fêmea do piolho coloca ambiente condiciona a maior ou menor rapidez
seus ovos, conhecidos como lêndeas, envoltos com que se dará o embrionamento e a oclunuma espécie de cola que os adere aos fios de são. A expectativa de vida na fase adulta é de
cabelo. De sete a dez dias depois, estes ovos um mês.
liberam as ninfas – nome do estágio do piolho
logo que sai do ovo.

Com base na obra de Rey (2002), o
envolvimento humano em uma zoonose, decorre da formação de novos focos epizoóticos no
peridomicílio ou no próprio domicílio humano.
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O foco natural de uma zoonose é onde ocorHÁBITOS
rem: a) hospedeiros silvestres ou domésticos;
b) os vetores (quando for o caso); c) parasitos;
De acordo com a Fiocruz, 2011, as esd) indivíduos suscetíveis à infecção e) condi- pécies que parasitam o homem têm hábitos pações geográficas, climáticas, sociais, econômi- recidos: o piolho da cabeça vive nos cabelos;
o piolho do corpo, conhecido por “muquirana”,
cas ou outras.
vive nas roupas, mas junto à pele, a fim de poder alimentar-se de vez em quando de sangue;
ESPÉCIES
o piolho do púbis, conhecido pelo nome de
De acordo com a Fiocruz 2011, são ec- “chato”, vive nas partes pilosas do púbis. Entretanto, cada uma das espécies pode ser entoparasitos, ou seja, são parasitas que vivem
contrada em locais diferentes dos citados, por
na parte externa do corpo do hospedeiro; e ápexemplo: axilas, bigodes, sobrancelhas etc.
teros, isto é, sem asas. Pertencem a dois grupos: Sugadores – são os anopluros, hematófaMEIOS DE CONTÁGIO
gos, sugam sangue de mamíferos, incluindo os
seres humanos.
Apesar de ser um inseto, o piolho não
tem a capacidade de voar, uma vez que não
A este grupo pertencem os piolhos pro- possui asas, e nem de pular, pois não possui
priamente ditos; entre eles os piolhos da ca- pernas adaptadas para o salto, como é o caso
beça Pediculus humanus capitis (de Geer) e da pulga. A transmissão pode ocorrer de duas
do corpo do ser humano, Pediculus humanus maneiras: por meio do contato direto, encoshumanus (Linnaeus), e o Phthirus pubis (de tando cabeças para tirar uma fotografia, por
Geer), encontrado nos pêlos pubianos (mas exemplo, ou pelo compartilhamento de objetos
também nas axilas, sobrancelhas e outras par- de uso pessoal, como pentes e escovas, prendedores e lenços de cabelo, bonés, capacetes,
tes do corpo).
travesseiros, entre outros (CATALÁ S, JUNCO
Mastigadores – são os malófagos, que L, VAPORAKY R., 2005).
não sugam sangue. Os piolhos malófagos se
Com a descoberta das vacinas, antialimentam de pele e de pêlos. Algumas espébióticos e dos inseticidas ditos ‘maravilhosos’,
cies podem eventualmente ingerir sangue do
o ser humano foi perdendo alguns costumes
ferimento do hospedeiro. São piolhos de mamuito importantes. Entre eles, o da catação.
míferos (eventualmente dos seres humanos) ou Antigamente, os adultos procuravam com frede aves.
quência os piolhos nas cabeças das crianças.
Existem três tipos de piolho que parasitam o homem: o piolho da cabeça (Pediculus
humanus capitis), o do corpo (Pediculus humanus corporis), e o da região pubiana (Phthirus
pubis), conhecido como ‘chato’ (Heukelbach J,
Oliveira FAS, Feldmeier H., 2003).

Atualmente, o número de pessoas infectadas
por piolhos tem aumentado e isto se deve principalmente à perda daquele hábito rotineiro da
catação e pentear, principalmente em crianças
em idade escolar.
Podemos pensar ainda em outras causas: a aglomeração das pessoas nas grandes
cidades; o uso de bonés e tiaras de tecido.
E de qualquer forma, o controle com alguns
produtos químicos já não é mais tão eficiente, pela resistência desenvolvida pelo inseto
a esses produtos normalmente utilizados em
controle (ALENCAR, R.A.; SILVA, S.; MADEIRA,
N.G.; 2005).
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Maranhão DG, 2000 esclarece que
uma vez encontrados piolhos ou lêndeas na
cabeça da criança, todas as pessoas que moram na mesma casa ou tenham contato direto
com esta criança, devem fazer a penteação.
Isto evitará que uma pessoa da casa funcione
como foco do parasita e provoque novas infestações.

Felizmente hoje os piolhos são apenas
e principalmente um grande incômodo, pela
coceira que acarretam. Prejudicam principalmente as crianças, que não conseguem dormir
bem e não podem se concentrar em atividades
como aulas, leitura e estudos. Adicionalmente,
quando as crianças se coçam com as unhas
sujas, provocam feridas na cabeça pela entrada de fungos e bactérias oportunistas (Linardi
Segundo Marcondes (2001), a trans- PM. Anoplura. In: Melo AL, Linardi PM, Genaro
missão ocorre com o contato direto entre in- O., 2002).
divíduos com pediculose, sendo transmitidos
tanto em fase adulta quanto em fase ninfa. GeRISCOS A MÉTODOS ALTERNATIVOS
ralmente ocorre em transporte escolar, brincadeiras infantis, utilização de uma mesma cama
Nenhum tipo de produto deve ser utilipor várias pessoas da família, escolas com zado sem recomendação médica. O couro caalunos acima do limite considerado normal, e beludo funciona como uma espécie de espontambém com o uso de pentes, escovas, bonés ja que absorve o que é aplicado na cabeça.
e outros pertences de pessoas infectadas.
Portanto, é preciso ter cautela. As tinturas de
cabelo e os inseticidas podem até matar os
O QUE CAUSA A COCEIRA?
piolhos, mas não eliminam as lêndeas.

A coceira é o primeiro sintoma da manifestação da pediculose e acontece devido
à reação do corpo à alimentação do piolho.
Para conseguir se alimentar do nosso sangue,
o piolho utiliza duas substâncias presentes em
sua saliva. Ao encontrar um vaso sanguíneo, o
inseto injeta saliva naquele local. Uma enzima
anestésica impede que o homem sinta dor no
momento em que o aparelho bucal do inseto
penetra no couro cabeludo. Durante a alimentação, outra enzima entra em ação: com função
anticoagulante, ela evita que o sangue coagule
no intestino do piolho (Linardi PM. Anoplura. In:
Melo AL, Linardi PM, Genaro O., 2002).
A combinação destas substâncias promove uma reação do corpo humano, manifestando-se na forma de coceira intensa, um incômodo que geralmente começa atrás da orelha
ou na região da nuca. Outro sintoma que pode
se manifestar especialmente em crianças, dependendo da quantidade de piolhos, é o desenvolvimento de anemia.

Além disso, esse tipo de material contém substâncias tóxicas que podem provocar
lesões e infecções na criança. Outro mito comum consiste no uso de plantas, comumente associado a tratamentos naturais. Contudo,
seu uso indevido pode gerar alergias e também deve ser evitado (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2008).

MITOS E VERDADES
Muitos mitos e tabus enraizados na sociedade dificultam o seu combate. Com relação ao comportamento desse ectoparasita se
referindo que muitos piolhos são capazes de
voar e/ou pular, preferem o verão, provêm da
falta de higiene e gostam de sangue doce. Esses ectoparasitas se proliferam, principalmente, em ambientes quentes e úmidos, porém, as
medidas preventivas devem ser mantidas durante todo o ano.
Sua incidência não tem relação direta com a higiene, muito menos com barreiras
sociais, econômicas ou geográficas, haja vista sua surpreendente infestação nos últimos
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anos, refletindo em grande aumento nas vendas de produtos piolhidas (Ministério da Saúde, 2008). Infelizmente ainda faltam estudos
referentes ao motivo da predisposição que algumas pessoas têm de adquirir mais piolhos
que outras, contudo não há relação com o nível
de açúcar no sangue.

tos de diversos agravos, incluindo a pediculose, capazes de pôr em risco desenvolvimento
e crescimento saudável das crianças, (Bógus
CM, Nogueira-Martins MCF, Moraes DEB, Taddei JAAC, 2007).

De acordo com o Ministério da Saúde,
2008 conceitua-se como educação permanente em saúde ações educativas embasadas na
problematização do processo de trabalho em
saúde e que tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria
organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas
e das populações, a reorganização da gestão
setorial e a ampliação dos laços da formação
com o exercício do controle social em saúde.
Sendo assim, esse processo educacional passa a ser pivô da relação ensino-serviço-comunidade, proporcionando momentos de mudança
conceitual com reflexão das práticas consideradas inerentes ao bem-estar infantil.

O modelo ampliado de saúde, o qual
considera que essa não é somente a ausência de doenças, mas o bem-estar físico, mental, social e espiritual do indivíduo, incorpora a
evidente relação entre saúde e condições de
vida. Isso resultou na construção da promoção
da saúde como política que passou a ser disseminada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) a partir da I Conferência Internacional
de Promoção da Saúde, realizada em 1986
(CARVALHO, 2015).

Atuam, no cotidiano de seu trabalho,
como ponte entre os profissionais da saúde e
familiares, tendo como escopo a formação da
SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL
consciência em luta da cidadania e bem-estar
Sendo assim, o Ministério da Saúde, coletivo, ou seja, das crianças.
2008 aponta como primeiro princípio norteador
SAÚDE E EDUCAÇÃO
o planejamento e desenvolvimento de ações
intersetoriais, incluindo interfaces entre os serSaúde e educação são constantemenviços locais de saúde com a educação infantil,
isto é, pré-escolas, contemplando parcerias e te evocadas quando a questão gira em torno
trabalhos articulados, haja vista que esse am- das condições de vida. A integração e articubiente se mostra adequado para que ocorram lação entre elas, independentemente de onde
de forma efetiva as práticas de educação em ocorra – escola ou serviço de saúde – constitui
saúde entre escolares, familiares, funcionários um caminho importante para a conquista da
qualidade de vida (CARVALHO, 2015).
e profissionais da saúde.

Conhecimentos e práticas corretas e
atualizadas do cuidado à infância refletem a
qualidade do atendimento infantil, seja na prevenção da doença, promoção ou reabilitação
da saúde. A união de esforços vai ao encontro
das metas para redução da morbidade infantil.
Educadores são potentes aliados das unidades de saúde, atuando como multiplicadores
do conhecimento científico no combate a mi-

O documento resultante dessa conferência, a Carta de Ottawa, propõe cinco campos operativos ou de ações, os quais são: elaboração e implementação de políticas públicas
saudáveis; criação de ambientes favoráveis à
saúde; desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde,
visando a integralidade das ações, à participação social e ao empoderamento dos sujeitos e
coletividades.

326

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Sendo assim, (BRASIL, 2002), a promoção de saúde e a prevenção de agravos
existem com o pressuposto de promover a
qualidade de vida para que a criança e ao adolescente se desenvolvam de forma integral e
com todo o seu potencial físico, mental e biológico diretamente relacionado com o seu contexto social e cultural, tendo como resultante a
interação desses fatores e condições.
A atenção integral pode ser entendida como prevenção por meio de estratégias
de promoção de saúde, na medida em que
previne e controla agravos, com a criação de
condições de proteção e defesa daqueles que
venham a se encontrar em situações de riscos
e vulnerabilidades específicas. A escola é considerada, então, um cenário para a promoção
da saúde, por ser um importante equipamento
social do território e agregar uma parcela significativa de crianças, adolescentes e jovens da
comunidade. A escola é um espaço pedagógico por excelência, no qual as ações de educação para a saúde são favorecidas com vistas à
formação para a cidadania.

nos quais se estabelece o comportamento, caráter, personalidade e estilo de vida, e que o
ambiente no qual a criança está inserida é um
dos principais fatores influenciadores. A educação em saúde representa essa última possibilidade, orientada pela construção compartilhada
de alternativas para a compreensão e enfrentamento do processo saúde-doenças-cuidado
e para a conquista de melhores condições de
vida.
Busca-se uma intercessão entre o saber técnico dos profissionais de saúde, os de
educação e o saber baseado nas experiências
de vida dos sujeitos, com o objetivo de superar
a mera divulgação de informações científicas
sem que sejam investigadas e debatidas as
condições para sua real implementação como
hábito de vida, tornando-as uma opção para os
sujeitos (BUSS, 2001).

A LEI E A EDUCAÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação do ano de 1997 determina medidas voltadas para o respeito ao saber transdisciplinar
e transversal em todos os níveis de ensino.
As instituições são responsáveis, por meio da
construção de projetos político-pedagógicos
para cada curso, pela execução dessa mudança na aprendizagem. O conjunto de ações
destinadas a promover, proteger e recuperar a
saúde das coletividades integrantes do sistema
educacional deve formar ações que tenham o
objetivo de promoção, proteção e recuperação
da saúde dos alunos escolarizados, sendo desenvolvidos até independente de legislações e
órgãos governamentais, caso estes não estabeleçam programas oficiais coerentes.

Por isso, as estratégias de promoção
da saúde na escola objetivam a construção de
um ambiente escolar favorável à saúde e a escolhas mais saudáveis, bem como visam estender a construção desse saber para a família
e a comunidade. A escola é um espaço de relações, e por isso ela contribui para a elaboração de valores pessoais, crenças, conceitos e
maneiras de conhecer o mundo, interferindo diretamente na produção social da saúde, razão
pela qual tem sido amplamente utilizada como
espaço facilitador às abordagens de questões
relacionadas à saúde. O reconhecimento é expresso, inclusive, pelo interesse do Estado em
incluir a saúde como temática transversal disAssim, uma escola, sendo ela pública
posta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais ou privada, com a coletividade de pais e alu(PCNs).
nos, a partir da atuação inicial de um membro
do corpo docente, diretor ou mãe de um aluno,
Segundo Buss (2001), é enorme o po- como associação de pais e mestres, por exemtencial das ações de promoção de saúde na plo, poderia estabelecer um Programa de Saúinfância e adolescência. O autor afirma que es- de Escolar. Nesta situação, poderiam definir os
ses são períodos do desenvolvimento humano ‘o quê’ e os ‘como fazer’ usando recursos de

327

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

saúde, quer governamentais ou privados, sem
As seguintes medidas preventivas são
ficar à espera de iniciativas legais, desde que recomendadas contra a pediculose e o risco
estas estejam adequadas à legislação que visa de doenças transmitidas por piolhos: evitar o
os direitos da criança e do adolescente.
contato físico com indivíduos infestados ou
com suas roupas e com objetos de uso pessoA pediculose não deixa de ser uma pre- al (cama, vestimentas, chapéus, pentes, escoocupação constante nas escolas. Educadores, vas, etc) e em instituições fechadas, escolas,
pais e alunos convivem com este problema há acampamentos, etc, onde costumam ocorrer
anos, e por mais que tentem, muitas vezes não surtos de pediculose, inspeção periódica dos
acham a solução para o fim das infestações. cabelos e tratamento dos positivos; inspeção
De acordo com Marcondes (2001), os piolhos rigorosa dos familiares e das pessoas que esda cabeça são mencionados na Bíblia como a tiveram em contato com casos de pediculose:
terceira praga imposta aos egípcios quando o em situações epidêmicas, tratamento de masfaraó impediu a partida do povo israelita.
sa, feito segundo os métodos acima indicados
para os casos individuais e incluir a prevenção
Adultos e ovos de Pediculus capitis da pediculose nos programas de educação saforam encontrados em cabelos de múmias nitária (MARCONDES, 2001).
egípcias e de indígenas pré-colombianos mumificados no Peru. Ovos de piolhos foram recentemente obtidos do cabelo de um indivíduo
que viveu há 9.000 anos atrás, na caverna
Nahal Hemar, próxima do Mar Morto, sendo
os mais antigos registros conhecidos. Pentes
finos, semelhantes aos ainda usados, são conhecidos há 3.500 anos como efetivos instrumentos para o controle de piolhos da cabeça,
tendo sido encontrados em escavações arqueológicas no Deserto Negev de Israel.

MEDIDAS PREVENTIVAS
De acordo com Marcondes (2001),
tendo em vista que todos os estágios de desenvolvimento dos piolhos ocorrem sobre um
mesmo hospedeiro, o controle deverá ser efetuado exclusivamente sobre o local infestado.
O controle de P. capitis requer maiores cuidados por se tratar de uma espécie que vive na
cabeça e infesta principalmente crianças em
fase escolar.
A cabeça é uma das regiões mais vascularizadas do corpo humano, por isso, o uso
de inseticidas pode ocasionar sérios riscos em
virtude de ser fácil a sua absorção e penetração através de lesões e também por feridas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

D

e acordo com Ministério da Saúde, 2004 muitos são os agravos predominantes
entre a população infantil, seja de natureza ectoparasitária (pediculose, verminose, etc.) ou infecciosa transmissíveis (infecções respiratórias agudas, infecções
urinárias, etc.). Cabe aos profissionais de saúde promover estratégias que previnam complicações dessas doenças, além da detecção precoce e ações articuladas de educação permanente
para os núcleos de trabalho infantil e familiar.
O controle da parasitose não é tão simples como se imagina. O que se sabe sobre pediculose atualmente ainda é pouco repetido e os cuidados realizados pelos pais são mínimos.
O Caderno Pesquisa (2000) afirma que o surgimento de produtos piolhicidas com promessas
milagrosas, o uso de medicamentos é feito, muitas vezes, empiricamente e sem orientação médica, além disso, é considerado como verdade o uso de venenos agressivos e mortais às crianças
para seu combate associado à globalização e amplas jornadas de trabalho dos familiares responsáveis, principalmente das mães, deixou a forma mecânica no esquecimento. Sua retomada
é essencial ao combate à pediculose.
Os medicamentos utilizados para o controle de infestação do piolho não atingem a lêndea e sim o parasita adulto, levando sempre a uma nova infestação caso os ovos não sejam
eliminados. Apesar de existirem no mercado medicamentos eficientes vale também ressaltar
que a catação e eliminação dos piolhos é papel fundamental dos pais ou responsável e não dos
docentes e comunidade escolar, estes têm apenas a responsabilidade de educar e repassar
informações pertinentes ao modo correto de se agir nos casos de infestação (CADERNO PESQUISA, 2000).
Processos educativos para reciclagem conceitual devem alcançar não apenas educadores e escolares, mas todos os familiares envolvidos neste contexto, pois muitas são as dúvidas
observadas com relação à característica do parasita, prevenção, transmissão, tratamento e complicações. Além disso, a conscientização é essencial, incluindo aqui os profissionais da saúde,
para amenizar as dificuldades desses trabalhadores, proporcionando colaboração mútua entre
os envolvidos na promoção do bem-estar infantil, (Bógus CM, Nogueira-Martins MCF, Moraes
DEB, Taddei JAAC, 2007).
Enfim, a pediculose é vista como uma ectoparasitose prevalente entre a população infantil e de difícil resolutividade. Dessa forma, pode-se contribuir para a integração entre escola e
saúde e, assim, fomentar e promover a educação em saúde para as crianças, pais e educadores, a respeito de higiene corporal e ambiental, bem como da importância
de aquisição e manutenção de hábitos de vida saudáveis, como formas
eficazes de prevenir doenças e aumentar a qualidade de vida das
crianças, proporcionando condições favoráveis ao crescimento e desenvolvimento sadio
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO FERRAMENTA
LÚDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a contação de história como ferramenta lúdica para o desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil e significativa
para seu desenvolvimento e aprendizagem. A contação de história vai além da questão oratória, pois ao utilizar tal ferramenta em sala de aula, o professor tem em mãos a possibilidade
da difusão da aprendizagem de forma lúdica, sem que os alunos tenham consciência de que
estão em processo de ensino aprendizagem. O lúdico está presente em todo momento na
educação Infantil, mas a contação de histórias vai a fundo, traz para o núcleo educacional a
fantasia e a imaginação. Dentro do proposto apresentado acima, objetiva-se desenvolver a
pesquisa de forma bibliográfica, utilizando autores que dissertam sobre o tema pretendido.

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Leitura; Contação de História.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho surgiu da necessidade de averiguar os benefícios que a afetividade traz para o processo da aprendizagem escolar. E ao nos deparamos com
situações de insensibilidade em relação ao estudante no sentido de aprendizagem, vemos que com o auxílio da afetividade os resultados se tornam melhores neste processo.
Dentro do problema de pesquisa, é necessário verificar como utilizar a contação de histórias para um aprendizado lúdico, trabalhando na problematização que o tema vem trazer de
não obter-se interesse pela leitura, visando demonstrar a importância da literatura infantil para
construção de futuros leitores, para formação do hábito da leitura na idade em que todos os
hábitos se formam e como utilizar a ferramenta lúdica para o desenvolvimento da aprendizagem
na educação infantil.
Abordando também como a literatura infantil é importante para o despertar do imaginário das crianças, e como se dá a partir do momento em que elas começam a ter contato com
as histórias. Foi realizada uma reflexão com embasamento bibliográfico, utilizando autores que
disseram sobre o uso da literatura infantil na educação infantil e seus benefícios para desenvolvimento da criança.
Alguns autores foram escolhidos para o desenvolvimento desta revisão: Abramovich
(1994); Amarilha (2003); Santos (2006). O lúdico tem o potencial de aprendizado muitas vezes
inexplorado, sendo assim, através da revisão bibliográfica que será realizada, podendo-se maximizar o aprender.
Sendo assim, o uso da leitura e contação de histórias vem se mostrando uma forma importante de contribuir para educação em busca de um processo de ensino e de aprendizagem
que possa corresponder às necessidades dos professores e dos alunos. Então, com o objetivo
de enfatizar tal relevância, a pesquisa buscará trazer formas de difundir a contação de história
como algo a mais, de que o professor não deve abrir mão. Estimular a imaginação é um forte
aliado do ensino, afinal, ao dar a chance ao aluno de ver além do que as quatro paredes da sala
de aula podem mostrar, o mesmo pode se desenvolver potencialmente.
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O MÁGICO NA LITERATURA INFANTIL esse mundo fantástico, todo esse complexo
maravilhoso vai formar o cenário dos Contos
COM A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
de Fadas, que o tempo vai libertando de suas
implicações e descomprometido-os de seus
vínculos místicos, religiosos ou psicanalíticos,
como veem, sobre diferentes planos e interesses, aqueles que o analisam.

A contação de história vai além da
questão oratória, pois ao utilizar tal ferramenta
em sala de aula, o professor tem em mãos a
possibilidade da difusão da aprendizagem de
forma lúdica, sem que os alunos tenham consA literatura infantil, enriquecendo a imaciência de que estão em processo de ensino
ginação da criança, vai oferecer-lhe condições
aprendizagem.
de liberação sadia, ensinando-lhe a libertar-se
O lúdico está presente em todo mo- pelo espírito: levando utilizar o raciocínio e a
mento na educação Infantil, mas a contação cultivar a liberdade.
de histórias vai a fundo, traz para o núcleo eduJá Abramovich (1994 p. 120), aponta
cacional a fantasia e a imaginação. A literatura
infantil, muitos autores, como bem resumiram que “Isso ocorre porque os contos de fadas
Araújo e Costa (2005), tornou-se vinculada à estão envolvidos no maravilhoso, um universo
que denota a fantasia, partindo sempre duma
escola.
situação real, concreta, lidando com emoções
Embora o livro infantil seja arte literária que qualquer criança já viveu [...]” Hoje em dia
e supere o interesse das instituições, tem um com tantas tecnologias, as informações chepapel fundamental no desenvolvimento linguís- gam até nossas crianças num piscar de olhos,
tico e intelectual do homem, assim, podemos quando menos esperamos as informações
relacioná-lo à criança já no início de sua es- chegam ali prontas, a criança que não teve a
colaridade. Ao estimular o desenvolvimento da oportunidade de alimentar seu imaginário.
língua oral, deixa-se a postura mecanicista até
Como diz Santos (2006), desde cedo,
então corrente nas escolas que consideravam
ensino da língua apenas o maior domínio pos- a literatura infantil faz parte da história e imaginação, desenvolvendo o cognitivo; já que “é
sível das regras gramaticais.
ouvido histórias que se pode sentir… e enxerPassa-se então a valorizar a oralida- gar com os olhos do imaginário […] abrir as
de e a partir dela oferecer ao aluno estímulos portas a compreender do mundo”. Como diz
para a expressividade verbal e a potencializar Santos (2006): A literatura infantil é uma chave
os recursos para a escrita. E a literatura nas- mágica que abre as portas da inteligência e da
ceu, desenvolveu-se e cresceu com o Homem sensibilidade da criança, para um mundo máe como o Homem. Da infantil Literatura, natural gico de imaginação, sentimentos e fantasias,
fonte da Literatura infantil, à Literatura adulta, foi desenvolvendo sua formação integral.
longa a trajetória e complexo o manancial; mas
Contudo, a contação de história deve
indispensável ao homem, pela força de suas
ser uma grande aliada do profissional da edumensagens.
cação, então a pesquisa buscará apontar as
De acordo com Santos (2006), o im- possibilidades do ensino lúdico através da conportante na literatura infantil é interessá-la à tação de histórias, fazendo com que o ensino
criança, sob todos os aspectos: mental ou in- na educação Infantil seja cada vez mais potentelectual, emocional, psicológico, social ou am- cializado, demonstrando a capacidade do lúdibiental, cronológico, etc. Para dar um livro, é co na educação.
necessário conhecer-se aquele a quem se vai
dar. E ainda segundo Carvalho (1988), todo
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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
gostam de ler, falam de livros e recomendam
leituras? O que fazer? (SANTOS,2006).

A IMPORTÂNCIA DE OUVIR HISTÓRIA
A leitura do seu mundo foi sempre fundamental para a compreensão da importância
do ato de ler, de escrever ou de reescrevê-lo, e
transformá-lo através de uma prática consciente (ABRAMOVICH, 1994). Ou seja, contadores
de histórias, professores ou outros leitores mais
experientes são necessários para estabelecer
elos entre o aluno e o livro, procurando, por
meio de uma história bem contada, motivá-lo
a pedir o livro e/ou outros assemelhados para
ler.

Segundo SANTOS (2006), o importante na literatura infantil é interessá-la à criança,
sob todos os aspectos: mental ou intelectual,
emocional, psicológico, social ou ambiental,
cronológico, etc. Para dar um livro, é necessário conhecer-se aquele a quem se vai dar.
Esse movimento dinâmico é um dos aspectos
centrais do processo de alfabetização que deveriam vir do universo vocabular dos grupos
É possível também levá-los a desen- populares, expressando a sua real linguagem,
volver a linguagem por meio de suas próprias carregadas da significação de sua experiência
produções e isso ocorrerá de uma forma diver- existencial e não da experiência do educador.
tida, espontânea. Se o aluno não tem oportuniComo diz SANTOS (2006) “Os contos
dade de vivenciar a leitura na família, é necessário que seja em outros espaços educativos de fadas servem como ferramenta para averique lhe permitam ler pelo gosto de ler, sem guação de sentimentos, seja de uma criança
cobrança maior que há de deixar a imagina- como de um adulto, fazendo um exercício com
ção correr solta para criar outros mundos. O nossa mente e desenvolvendo sua socializamediador pode então oferecer às crianças e ção como mundo”. Contar e ouvir uma história
jovens livros dos mais variados gêneros e auto- aconchegado a quem se ama é compartilhar
res, gibis, jornais e revistas, de forma a possi- uma experiência gostosa, na descoberta do
bilitar-lhes a ampliação do repertório enquanto mundo das histórias e dos livros.
leitores (SANTOS,2006).
De uma maneira lúdica, trabalha-se um
texto narrativo e seus elementos, fatos em sequência, personagens, espaços, tempo e narrador além de, por meio dos contos, provocar
reflexões e proporcionar ao aluno a aquisição
das mais vivas e duradouras experiências fortalecendo seus espíritos para a compreensão
do mundo que rodeia.

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.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

CONTOS DE FADAS PARA UMA
PERSPECTIVA FORMATIVA

A presente pesquisa foi desenvolvida
em uma única etapa e a metodologia utilizada
Segundo Amarilha (2003), a literatura
será a bibliográfica com a finalidade de propor- desencadeia o processo de lidar com o simcionar maior contato com o problema a fim de bólico e é sua maior beneficiária, na medida
torná-lo mais compreensível.
em que tem leitores capazes de lidar com as
fronteiras entre o real e o imaginário.
De acordo com Gil (2002, p. 44) “a
pesquisa bibliográfica é desenvolvida com
Especialistas concordam que, num
base em material já elaborado, constituído prin- país como o Brasil, a escola tem um papel
cipalmente de livros e artigos científicos. Boa fundamental para garantir o contato com livros
parte dos estudos exploratórios pode ser defi- desde a primeira infância: manusear as obras,
nida como ``pesquisas bibliográficas”.
encantar-se com as ilustrações e começar a
descobrir o mundo das letras. É nas salas de
O artigo desenvolveu-se por meio da Educação Infantil que devemos apresentar os
pesquisa qualitativa, considerando que esta diversos gêneros à turma.
abordagem proporciona resultados significativos na área educacional, no sentido de oporNessa fase, o que importa é deixar-se
tunizar ao pesquisador uma visão mais ampla levar pelas histórias sem nenhuma preocupano cotidiano escolar, além de produzir conhe- ção em “ensinar literatura”. Ler para os pequecimentos e contribuir para a transformação da nos e comentar a obra com eles é fundamenrealidade estudada.
tal para começar a desenvolver os chamados
comportamentos leitores.
Desse modo, ao longo do trabalho, tais
métodos serão utilizados a fim de produzir de
Mesmo antes de aprender a ler, as
forma eficaz a proposta apresentada. Para o crianças devem ser colocadas em contato com
entendimento do conceito de pesquisa qualita- a literatura. Ao ver um adulto lendo, ao ouvir
tiva, González Rey (2002, p. 55) afirma:
uma história contada por ele, ao observar as rimas (num poema ou numa música), os pequeA pesquisa qualitativa se debruça sobre o conheci- nos começam a se interessar pelo mundo das
mento de um objeto complexo: a subjetividade, cujos palavras. É o primeiro passo para se tornarem
elementos estão implicados simultaneamente em leitores literários - percurso que vai se estender
diferentes processos constitutivos do todo, os quais até o fim do Ensino Fundamental.
mudam em face do contexto em que a expressa o
sujeito concreto (González 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.

Desde seu nascimento, o indivíduo
aprende a fazer leitura do meio em que está
inserido, sendo assim é de fundamental importância que o mesmo tenha desde sua infância
hábitos de leitura. Justo (Pátio, jul/set 2010, p.
38) interage, ao dizer: A bebeteca é um espaço
especialmente planejado para crianças de 0 a
3 anos em uma biblioteca pública. Lá crianças
e pais têm acesso a livros e participam de atividades como a Hora do Conto, que aproxima os
bebês do prazer da leitura desde muito cedo.
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Desta forma, percebe-se quão grande
é a importância da leitura desde seu nascimento, perfazendo, assim, um ciclo vital, não só dos
bebês, mas também dos pais que ao incentivar
seus filhos acabam por fazer várias leituras no
ambiente e habitua-se à mesma que talvez antes não a faziam. Assim sendo, é necessário
um ambiente aconchegante e que traga prazer
aos pais e filhos que o frequentem.

Essas versões consideradas revisitadas, sofrem atenuações, sendo assim consideradas por vários teóricos como por exemplo
COELHO (1981) e ABRAMOVICH (1991), adocicadas e até deturpadas.

Todos os contos consagrados pelo público infantil ou adulto de diferentes épocas são
considerados clássicos da literatura infantil. E
quem teria inventado, escrito estas histórias
que os avós dos nossos avós já conheciam e
contavam, nas noites de serão familiar? Onde
teriam nascido?

Finalmente, há ainda os contos nos
quais se misturam as duas problemáticas: a
social e a existencial. A Câmara Cascudo chama-os de “Contos de Encantamento”, estes
são muitos parecidos com os de fadas e os
maravilhosos, temos como exemplo: Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Polegar e João e
Maria.

Segundo SANTOS (2006), o importante na literatura infantil é interessá-la à criança,
sob todos os aspectos: mental ou intelectual,
emocional, psicológico, social ou ambiental,
O imaginário dos contos de fadas é cronológico, etc. Para dar um livro, é necessámuito importante para o desenvolvimento da rio conhecer-se aquele a quem se vai dar.
criança. Os contos de fadas possuem significados que se contam na infância do que na
Como diz SANTOS (2006) “Os contos
verdade acontece na vida adulta. Os contos de de fadas trabalham como instrumentos para
fadas exercem um grande mundo mágico das a descoberta desses sentimentos dentro da
crianças, são caminhos de descoberta e com- criança e muitas vezes de adultos, pois são
preensão do mundo.
capazes de nos envolver em sua teia, de nos
excitar a mente e comover-nos com a sina de
Os contos de fadas podem ser lidos, suas figuras”.
dramatizados em sala de aula, e terem como
objetivo ensinar às crianças valores como não
Quanto ao conto de fadas, de raízes
mentir, a não desobedecer à mãe, a sempre celtas, gira em torno de uma problemática esandar no caminho correto, sempre obedecer, piritual, existencial, ligada à realização interior
entre outros.
do indivíduo, basicamente por intermédio do
Amor. As aventuras têm como motivo central
Atualmente, estas histórias tradicionais o encontro, a união do cavaleiro com a amada
infantis não estão só em livros; suas persona- (princesa ou plebéia), após vencer tantos obsgens estão sempre presentes na mídia, como é táculos levantados pela maldade de alguém.
o caso de Branca de Neve e tantos outros que Como por exemplo: Rapunzel; O Pássaro Azul;
foram levados ao cinemas, programas, propa- A bela Adormecida; Branca de Neve e os sete
gandas, etc..
Anões; A Bela e a Fera etc.

Pois bem, esses grandes gênios da
literatura infantil, destacam-se cada um por
suas virtudes, qualidades que, com o passar
do tempo, das gerações, foram reconhecidas
universalmente por suas obras, que estão atravessando gerações e encantando o mundo.
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A PRESENÇA DA LITERATURA
INFANTIL NA ESCOLA
A literatura infantil, para muitos autores,
como bem resumiram Araújo e Costa (2005),
tornou-se vinculada à escola. Embora o livro
infantil seja arte literária e supere o interesse
das instituições, tem um papel fundamental no
desenvolvimento linguístico e intelectual do homem, assim, podemos relacioná-lo à criança já
no início de sua escolaridade.
Ao estimular o desenvolvimento da língua oral, deixa-se a postura mecanicista até
então corrente nas escolas que consideravam
ensino da língua apenas o maior domínio possível das regras gramaticais. Passa-se então a
valorizar a oralidade e a partir dela oferecer ao
aluno estímulos para a expressividade verbal e
a potencializar os recursos para a escrita.
De uma maneira lúdica, trabalhamos
um texto narrativo e seus elementos, fatos em
sequência, personagens, espaços, tempo e
narrador além de, por meio dos contos, provocar reflexões e proporcionar ao aluno a aquisição das mais vivas e duradouras experiências
fortalecendo seus espíritos para a compreensão do mundo que rodeia.

É nesse sentido que a Literatura Infantil
e, principalmente, os contos de fadas podem
ser decisivos para a formação da criança em
relação a si mesma e ao mundo à sua volta.
E segundo Carvalho (1988), a estória é uma
atividade doméstica. Os livros de contos infantis devem ser lidos e conhecidos, mais do que
qualquer outro, por aqueles que educam uma
criança. Não só na escola pelo professor, mas
também no lar, em casa, pelos pais. Não é necessário dizer mais nada, para comprovar a
atenção que deve ser dada à Literatura Infantil,
na formação do indivíduo, e consequentemente o valor dela.
Segundo Amarilha (2003), a literatura,
uma relação de significado que parte do real,
penetra no imaginário e retorna ao real de forma crítica. No universo simbólico da narrativa,
há um processo de seleção do mundo factual.
As representações que se apresentam
nos contos são momentos escolhidos da realidade humana, que tem um sentido de unidade, mas não abrangem a totalidade da vivência
real.

Assim, a literatura desencadeia o processo de lidar com o simbólico e é sua maior
beneficiária, na medida em que tem leitores caÉ possível também levá-los a desen- pazes de lidar com as fronteiras entre o real e
volver a linguagem por meio de suas próprias o imaginário.
produções e isso ocorrerá de uma forma diverE é na literatura que nossa memória
tida, espontânea. A linguagem escrita nasce da
fala e toda aprendizagem se apoia na conver- está melhor preservada porque, lá, os fatos da
sação ou na narração, e a literatura infantil é a realidade associados à imaginação têm sanforma mais atraente na formação do indivíduo. gue, suor, emoção e, assim, é através dela que
podemos observar em retrospectiva a trajetória
Segundo Oliveira (2006), o Maravi- da vida como múltipla e plena de virtualidades
lhoso sempre foi e continua sendo um dos inesperadas. Na verdade, na literatura, o sisteelementos mais importantes na literatura des- ma lúdico articula-se plenamente com o sistetinada às crianças. Através do prazer ou das ma comunicativo.
emoções que as histórias lhes proporcionam,
o simbolismo que está implícito nas tramas e
personagens vai agir em seu inconsciente, atuando pouco a pouco para ajudar a resolver os
conflitos interiores normais nessa fase da vida.
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LITERATURA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA
LEITURA PARA FORMAÇÃO DE
LEITORES
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
gostam de ler, falam de livros e recomendam
leituras? O que fazer? (CADEMARTORI, 1994).

Se o aluno não tem oportunidade de
vivenciar a leitura na família, é necessário que
seja em outros espaços educativos que lhe
permitam ler pelo gosto de ler, sem cobrança
maior que há de deixar a imaginação correr
solta para criar outros mundos. Ou seja, contadores de histórias, professores ou outros leitores mais experientes são necessários para
estabelecer elos entre o aluno e o livro, procurando, por meio de uma história bem contada,
motivá-lo a pedir o livro e/ou outros assemelhados para ler (CADEMARTORI, 1994).

A leitura é prazerosa, mas em alguns
momentos pode exigir algum esforço do leitor.
A relação entre o educador e o aluno O processo de constituição do leitor não tem
é de extrema importância para o bom anda- um ponto final, pois suas experiências de leitumento em sala de aula e de grande sabedoria ra continuam a ocorrer por toda sua vida.
para a construção do conhecimento. Um aluno
Se o aluno não tem oportunidade de
que confia em seu professor, se sente seguro
para fazer questionamentos quando não com- vivenciar a leitura na família, é necessário que
preende algo. Este, precisa se sentir acolhido seja em outros espaços educativos que lhe
ao ingressar na escola, é necessário que os permitam ler pelo gosto de ler, sem cobranprofessores sejam pacientes, dedicados e in- ça maior que há de deixar a imaginação corteressados em cada indivíduo que pertence à rer solta para criar outros mundos (AGUIAR &
sua sala educacional. Consequentemente, se BORDINI, 1993).
sentirá motivado e disposto a estar presente
Ou seja, contadores de histórias, protodos os dias, logo, a aprendizagem torna-se
fessores ou outros leitores mais experientes
mais efetiva (CADEMARTORI, 1994).
são necessários para estabelecer elos entre o
A fantasia dos contos de fadas é fun- aluno e o livro, procurando, por meio de uma
damental para o desenvolvimento da criança. história bem contada, motivá-lo a pedir o livro
Há significados mais profundos nos contos de e/ou outros assemelhados para ler. O mediafadas que se contam na infância do que na dor pode então oferecer às crianças e jovens
livros dos mais variados gêneros e autores, giverdade que a vida adulta ensina.
bis, jornais e revistas, de forma a possibilitar-lhes a ampliação do repertório enquanto leitores (AGUIAR & BORDINI, 1993).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contar e ouvir uma história aconchegado a quem se ama é compartilhar uma experiência gostosa, na descoberta do mundo das histórias e dos livros.
Toda criança necessita de um contador de histórias, seja em casa, na escola, no teatro ou nas tendas, esse adulto pode despertar não só o interesse pela literatura, mas também
estimular as crianças a aprenderem a ouvir e contar histórias e acima de tudo aprenderem a
interpretar e produzir.
Quando esse trabalho é enfatizado na infância, a criança consegue mais tarde interpretar
e produzir outros tipos de literatura, facilitando a vida na escola, no trabalho e na vida.
O incentivo à literatura pode partir de casa, esse papel pode ser desenvolvido por pais,
irmãos mais velhos e avós. Deixar os pequenos manusearem livros, jornais e revistas é um bom
começo, permitir que eles peguem, cheirem, procure ilustrações mais engraçadas, volte ao
pedaço da história mais interessante, peça para reler a história que mais o agradou, e principalmente, que tenha esse contato efetivo com os livros.
Tudo isso é a melhor maneira de despertar crianças leitoras. Desde a nossa infância os
contos, a literatura infantil estão presentes, e assim por toda nossa vida, buscamos algo, mergulhamos em um mundo mágico para enfrentarmos os problemas; acreditamos que a humanidade
ainda hoje continua com a necessidade de acreditar em forças mágicas, para explicar o que
acontece em seu particular ou em seu geral.
Por meio deste trabalho constatamos que, assim como os contos de fadas estão ligados
à noção do maravilhoso, do sobrenatural, o que não é explicado pela razão; a mídia utiliza desses artifícios para transmiti-los ao público, por meio do maravilhoso e sobrenatural, ela desperta
em nós, ou melhor dizendo no público, esta noção do maravilhoso do encantamento.
Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa
muito cedo, em casa, aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira. A criança que ouve
histórias desde cedo, que tem contato direto com livros e que seja estimulada, terá um desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, bem como a prontidão para a leitura Contar e ouvir uma
história aconchegado a quem se ama é compartilhar uma experiência gostosa, na descoberta
do mundo das histórias e dos livros.
Constatamos o quanto a literatura infantil é importante na vida
e na escola, sua trajetória até que se chegue na mídia, tivemos um
longo caminho percorrido; desde sua origem que era feito oralmente
em voz alta, eram destinados aos adultos, exprimindo a realidade,
depois seguindo esta trajetória, o maravilhoso encantava multidões,
foi onde obtivemos suas publicações e traduções e por fim até a sua
presença na mídia nos tempos atuais, havendo um forte envolvimento
da literatura infantil na mídia nos últimos 20 anos.
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FALANDO SOBRE ALGUNS CONCEITOS DA
PSICANÁLISE DENTRO DO CONTEXTO DE SALA
DE AULA
RESUMO: Há muitos fenômenos que acontecem dentro da dinâmica social no contexto escolar.
Estes fenômenos, muitas vezes não nomeados, podem ser observados dentro dos diversos
ambientes de uma escola, seja em sala de aula, no pátio, na quadra, nos laboratórios de informática, na quadra de esportes, no parquinho, na brinquedoteca, na sala de leitura, na sala
da direção, da coordenação e outros. Há muitas situações inusitadas, inesperadas que levam
os profissionais da educação e outros personagens que atuam na escola a agir na urgência,
na emergência, no improviso. Os conflitos, as confusões, os desentendidos, as agressões, a
hostilidade, a admiração, a idealização, a angústia e outras confusões emocionais acontecem
e, muitas vezes, ficamos sem entender o que se passa. As diversas interpretações que se dão
ficam nos indivíduos, nos sujeitos envolvidos. Não há, muitas vezes, diálogo sobre o que se
passou. Foi para iniciar uma abordagem sobre “O NÃO DITO” a respeito os fenômenos emocionais que acontecem nas diversas relações humanas que se dão dentro do ambiente escolar
e 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: Professor/Aluno; Fenômenos Inconscientes; Conceitos Psicanalíticos, Relações
Humanas; Contexto Escolar.
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INTRODUÇÃO

O

s conceitos psicanalíticos podem ser utilizados para observarmos os fenômenos
que ocorrem dentro das relações sociais e humanas que se dão no contexto
escolar. Por razão das manifestações emocionais influenciam muito o “clima” do
ambiente escolar.
Isto contribui ou atrapalha o bom andamento do processo ensino-aprendizagem e portanto serem “os fenômenos emocionais” 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 dos
conceitos psicanalíticos, que tem sua gênese na teoria de Sigmund Freud e posteriormente na
abordagem de diversos outros teóricos que ampliaram suas descobertas sobre o inconsciente
humano e suas manifestações.
Uma vez que há o pai da psicanálise, Sigmund Freud e muitos outros que o seguiram
e ainda ampliaram a sua teoria que podem oferecer caminhos para o melhor entendimento de
dos fenômenos emocionais que acontecem dentro do contexto escolar e 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 nas seguintes seções: 1. “o que está no inconsciente do
sujeitos da escola?”; 2. “termos psicanalíticos que são citados neste artigo e suas respectivas
conceituações, de acordo com o dicionário de psicanálise ‘laplanche’ “; 3; “a transferência é
subjacente às relações humanas e não é passível de controle”; 4. “a ação do desejo na relação professor-aluno”, a identificação na relação professor-aluno”; 5. “os diversos lugares que o
professor pode ocupar para o aluno”; 6. “a superação da dependência”, “o professor diante do
desejo”, “a sublimação dentro da vivência pedagógica” e “considerações finais”.
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O QUE ESTÁ NO “INCONSCIENTE”
DOS SUJEITOS DA ESCOLA?
Ao se falar de “inconsciente” há que
se falar sobre a psicanálise, já que Freud foi o
criador desta ciência, cujo objetivo justamente
é o estudo e a análise do “inconsciente” do
sujeito. Estamos cientes dos riscos representados na transposição de conceitos do contexto clínico para o escolar. Mas, mesmo assim,
acreditamos na validade desta tentativa, ainda
que em caráter exploratório. Acreditamos que
as ideias que alguns pensadores elaboraram
sobre a psicanálise na educação podem agregar valor à tarefa do professor e, quem sabe,
possam vir a servir-lhe como conceitos que lhe
ajudarão vivenciar algumas situações difíceis
dentro da relação professor-aluno, com uma visão um pouco mais ampla.
Estes conceitos, muitas vezes dão forma ao intangível dos sentimentos e podem,
cremos nós, vir a ajudar o professor a formular
hipóteses e pensar em possíveis soluções para
confrontos, embates, afetos...Enfim, angústias
e sentimentos de impotência que as suas inúmeras e diferentes relações com os inúmeros
e diferentes alunos possam lhe trazer. Tentaremos falar sobre alguns termos psicanalíticos, tais como: “inconsciente”, “ideal-de-ego”,
“dependência”, “sublimação”, “transferência”,
“identificação”, “recalcar”, “castração”, “castração simbólica” “desejo”, “desejo primário”,
“angústia”, a “falta”, etc, os quais serão utilizados aqui apenas como uma tentativa de dar
aos educadores um nome para aquilo que lhes
escapa.
Porém, o que eles podem sentir é que,
de alguma forma, estão agindo enquanto estão dentro da relação professor-aluno. Não se
almeja aqui dar conta do assunto referente à
influência que a psicanálise possa vir a ter na
educação, mas sim fazer um simples empréstimo de ideias de uma área para outra, são estas a psicanálise para a pedagogia, de modo
menos comprometido com a pertinência stricto
sensu de tais conceitos no contexto pedagógico, para que tentemos olhar as situações diversas que nos intrigam utilizando lentes de outras
áreas, que hora será a psicanálise, hora serão
outras.

TERMOS PSICANALÍTICOS QUE SÃO
CITADOS E SUAS RESPECTIVAS
CONCEITUAÇÕES (CF. LA PLANCHE)
: CONCEITOS IMPORTANTES AO
ENTENDIMENTO DESTA ABORDAGEM
ANGÚSTIA AUTOMÁTICA: Reação do
sujeito sempre que se encontra numa situação traumática, isto é, submetido a um afluxo
de excitações, de origem externa ANULAÇÃO
(RETROATIVA) ou interna, que é incapaz de
dominar.
COMPLEXO DE CASTRAÇÃO: Complexo centrado na fantasia de castração, que
proporciona uma resposta ao enigma que a
diferença anatômica dos sexos (presença ou
ausência de pênis) coloca para a criança. Essa
diferença é atribuída à amputação do pênis na
menina. A estrutura e os efeitos do complexo
de castração são diferentes no menino e na
menina. O menino teme a castração como realização de uma ameaça paterna em resposta
às suas atividades sexuais, surgindo daí uma
intensa angústia de castração. Na menina, a
ausência do pênis é sentida como um dano
sofrido que ela procura negar, compensar ou
reparar. O complexo de castração está em estreita relação com o complexo de Édipo e, mais
especialmente, com a função interditória e normativa.
DEPENDÊNCIA: O estado de desamparo, em correlação com a total dependência
do bebe humano com relação à mãe, implica
a onipotência desta. Influencia assim de forma
decisiva a estruturação do psiquismo, destinado a constituir-se inteiramente na relação com
outrem.
DESEJO: Na concepção dinâmica freudiana, um dos pólos do conflito defensivo. O
desejo inconsciente tende a realizar-se restabelecendo, segundo as leis do processo primário, os sinais ligados às primeiras vivências de
satisfação. A psicanálise mostrou, no modelo
do sonho, como o desejo se encontra nos sintomas sob a forma de compromisso.
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Nota: (desejo) na concepção dinâmica freudiana, um
dos polos do conflito defensivo. O desejo inconsciente tende a realizar-se restabelecendo, segundo as leis
do processo primário, os sinais ligados às primeiras
vivências de satisfação. A psicanálise mostrou, no
modelo do sonho, como o desejo se encontra nos
sintomas sob a forma de compromisso.

FALTA: Para Freud a falta intui a existência dessa perda fundamental ao dizer que
não há objeto adequado para a pulsão. Num
primeiro momento, falta do objeto materno interditado pela Lei. Num segundo, falta constitutiva, originária, estrutural, de um objeto adequado à pulsão.
IDEAL DO EGO ou IDEAL DO EU: Expressão utilizada por Freud no quadro da sua
segunda teoria do aparelho psíquico. Instância
da personalidade resultante da convergência
do narcisismo (idealização do ego) e das identificações com os pais, com os seus substitutos e com os ideais coletivos. Enquanto instância diferenciada, o ideal do ego constitui um
modelo a que o sujeito procura conformar-se.
IDENTIFICAÇÃO: Processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto,
uma propriedade, um atributo do outro e se
transforma, total ou parcialmente, segundo o
modelo desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações.
INCONSCIENTE: No sentido “tópico”,
inconsciente designa um dos sistemas definidos por Freud no quadro da sua primeira teoria
do mapa DESEJO:relho psíquico. É constituído
por conteúdos recalcados aos quais foi recusado o acesso ao sistema pré-consciente-consciente pela ação do recalque.
PSICANÁLISE: Disciplina fundada por
Freud e na qual podemos, com ele, distinguir
três níveis: A) Um método de investigação que
consiste essencialmente em evidenciar o significado inconsciente das palavras, das ações,
das produções imaginárias (sonhos, fantasias,
delírios) de um sujeito. Este método baseia-se
principalmente nas associações livres do sujeito, que são a garantia da validade da interpretação. A interpretação psicanalítica pode estender-se a produções humanas para as quais

não se dispõe de associações livres. B) Um
método psicoterápico baseado nesta investigação é especificado pela interpretação controlada da resistência, da transferência e do desejo. O emprego da psicanálise como sinônimo
de tratamento psicanalítico está ligado a este
sentido; exemplo: começar uma psicanálise
(ou análise). C) Um conjunto de teorias psicológicas e psicopatológicas em que são sistematizados os dados introduzidos pelo método
psicanalítico de investigação e de tratamento.
PULSÃO: O conceito de pulsão permite-nos, portanto, compreender os fenômenos
psíquicos pulsionais como aqueles que representam, no sentido de estar no lugar de outra
coisa. Isto é, a pulsão seria a representante
dos estímulos corporais no psiquismo (Definição das perguntas do Google).
Processo dinâmico que faz o organismo tender para uma meta, a qual suprime o
estado de tensão ou excitação corporal que é
a fonte do processo (Definição do Oxford Languages).
RECALQUE ou RECALCAMENTO:
Operação pela qual o sujeito procura repelir ou
manter no inconsciente representações (pensamentos, imagens, recordações) ligadas a
uma pulsão. O recalque produz-se nos casos
em que a satisfação de uma pulsão – suscetível de proporcionar prazer por si mesma –
ameaçaria provocar desprazer relativamente a
outras exigências. O recalque é especialmente
patente na histeria, mas desempenha também
um papel primordial nas outras afecções mentais, assim como em psicologia normal.
SUBLIMAÇÃO: Processo postulado por
Freud para explicar atividades humanas sem
qualquer relação aparente com a sexualidade,
mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreveu
como atividades de sublimação principalmente
a atividade artística e a investigação intelectual.
Diz-se que a pulsão é sublimada na medida
em que é derivada para um novo objetivo não
sexual e em que visa objetos socialmente valorizados.
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TRANSFERÊNCIA: o termo transferência designa o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre alguns objetos
no enquadre da relação analítica tendo como
modelo um tipo de relacionamento preestabelecido. Trata-se de uma repetição de protótipo
infantil vivida com um sentimento marcado de
atualidade. A transferência é um processo pelo
qual o infantil se presentifica no encontro com
o analista através de um investimento da repetição, que deve possibilitar a rememoração dos
conflitos e permitir a elaboração das pulsões
narcísicas e objetivas. A transferência coloca
em ação, no coração do tratamento analítico,
o infantil com todo seu potencial traumático de
desejos, expectativas e frustrações.

A “TRANSFERÊNCIA” É SUBJACENTE
ÀS RELAÇÕES HUMANAS E NÃO É
PASSÍVEL DE CONTROLE
Como advertimos anteriormente, estaremos mencionando a seguir um conceito
psicanalítico com o intuito de olhar o relacionamento existente entre o professor e o aluno
sob uma outra ótica. Não se trata, porém, de
dizer que o professor deva, como psicanalista,
utilizar-se da transferência para o manejo do
ato de ensino-aprendizagem. Porém, achamos
que o professor, uma vez avisado da existência
deste fenômeno, possa ler algumas situações
em sala de aula com novos olhos.
Quando se menciona o termo “castração”, entenda-se a “castração simbólica”, resultante do processo Edípico, parte fundamental da teoria da constituição do sujeito, criada
por Sigmund Freud.
Os comentários nossos sobre a “transferência” constituem conclusões às quais chegamos inspiradas por leituras feitas por nós,
bem como citações de alguns autores que trataram desta enquanto falavam da relação pedagógica:
Uma das bases da relação professor-aluno, vista por uma perspectiva psicanalítica,
é a “transferência”. Esta poderá ser considerada o eixo desta reflexão, tendo em vista que
parte do tipo de “transferência” em ação no

“inconsciente” do aluno e respectivamente no
inconsciente do professor as possibilidades de
uma relação ser harmoniosa ou conflitante.
Uma situação de tensão pode ter sua
raiz, por exemplo, no simples fato de existirem
conflitos de gerações, nos quais as novas gerações julgam que as antigas gerações devem
ser desvalorizadas em sua autoridade. Como
resultado, zomba-se do professor, durante sua
aula, como afirmação de que ele representa
um poder ao que não faz mais sentido temer.
O professor é para o aluno alvo das representações inconscientes, de “desejos” produzidos e “recalcados” desde suas primeiras
relações com os pais. Ao se relacionar com o
professor, o aluno, antes de tudo, está se relacionando com algo presente em seu “inconsciente”. O que o professor passa a significar
para esse aluno se embasa em algo que passa
em seu próprio “desejo”, que provavelmente se
diferencia do sujeito que o professor julga ser.
As mensagens emitidas pelo professor ao aluno são escutadas e interpretadas através desse significado que foi, na verdade, atribuído por
esse aluno, como já dito, pelo seu “desejo”.
Conclui-se, a partir desta ideia, que o
conteúdo compreendido da fala do professor
pelo aluno e seus respectivos efeitos, os quais
irão ocorrer no sujeito do aluno, não são dominados por aquele que falou, ou seja o professor.
A ideia de “transferência”, portanto,
vem mostrar que em cada uma das pontas do
fio que podemos denominar de relação professor-aluno estão presentes outras pessoas e outros significados, mesmo que simbolicamente.
Do lado do professor podem estar sendo revividas, por exemplo, as sensações e lembranças
inconscientes da sua própria infância e adolescência, e pelo lado do aluno as reedições
daquelas pessoas a que foram destinados os
seus “desejos primários”.
Vimos nas linhas anteriores comentários que podem nos levar a pensar que a
“transferência” traz consigo a interferência do
passado no presente, dentro da ação educativa. Este fato deixa claro que o encontro entre
dois sujeitos, neste exemplo, o professor e o
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aluno, pode ser mais complexo do que poderíamos imaginar inicialmente. Torna-se imprescindível que sejam considerados estes detalhes que escapam à ordem do concreto e do
visível e que estão “escondidos” na esfera dos
inconscientes envolvidos.
A “transferência” em si não é um conjunto de meras encenações de fatos ocorridos
no passado, mas sim equivalentes simbólicos
do que se transfere. Sendo assim, podemos
dizer que a partir da “transferência” existe uma
transformação, algo nesta nova vivência surge
como atual.
Porém, mesmo que o professor tenha
conhecimento do fenômeno a “transferência”,
não é suposto a interpretá-la, nem, ao contrário
do que se pode supor, tentar manipular esta
“transferência” em favor do processo de ensino-aprendizagem.
Por mais angustiante que possa ser
para o mestre, ele deve considerar que a
“transferência” é uma manifestação direta do
“inconsciente” e, por esta razão, não é passível
de educação ou de domínio. Se aos professores não for possível reconhecer que faz parte
da condição humana a “angústia”, a “castração” e a “falta”, permanecerão acreditando
que tudo pode ser controlado e que os métodos de ensino, por si só, darão conta de fazer
com que a aprendizagem aconteça com todos.
Esta relação, como qualquer outra, terá
subjacentes sentimentos ambivalentes de amor
e/ou ódio, admiração e/ou repulsa e muitos outros que possam ser provocados simplesmente
pelo fato de se tratar de uma relação humana,
antes de mais nada.
Segundo Maria Cristina Machado Kupfer, “revelada no campo específico da relação
médico-paciente, Freud se deu conta, contudo,
da constância com que a “transferência” se manifestava nas diferentes relações estabelecidas
pelo sujeito no decorrer de sua vida. Entendida
com ‘a repetição de protótipos infantis vivida
com uma sensação de atualidade acentuada’,
nada impede que ela se dirija ao analista ou a
outra pessoa;” (KUPFER, 1982, p.47)..

Como parte de um livro intitulado com
“A psicanálise e os impasses da educação”,
está o texto “A transferência e a educação educativa”, no qual a autora Elisabete Aparecida
Monteiro fala deste fenômeno transferencial
afirmando que:
O professor é depositário das representações inconscientes, de “desejos” produzidos e “recalcados” desde as primeiras relações com os progenitores. Ao se
relacionar com o professor, o aluno, antes de tudo,
está se relacionando com um cenário inconsciente. O
sentido atribuído ao professor pelo “desejo” do aluno
não é o mesmo do seu sentido enquanto pessoa. E,
aquilo que o professor diz ao aluno é escutado através desse sentido que lhe é atribuído. [...] A noção
de “transferência”, portanto, está relacionada com
um cenário inconsciente. O sentido atribuído ao professor pelo “desejo” do aluno não é o mesmo de seu
sentido enquanto pessoa. E, aquilo que o professor
diz ao aluno é escutado através deste sentido que lhe
é atribuído. [...] A noção de “transferência”, portanto,
vem mostrar que em cada um dos lados da pretensa
relação professor-aluno muitos outros estão presentes. Do lado do professor, a sua própria infância, a
criança reprimida e a criança idealizada. Do lado do
aluno todos aqueles que já foram produtores e alvos
de seus “desejos”. A “transferência” é a intromissão
do passado no presente, no interior do ato educativo
vem afirmar a impossibilidade da educação. Revela a complexidade inerente ao encontro entre duas
pessoas, no caso, o professor e o aluno. Isto levaria
muitos leitores a se perguntarem pela possibilidade
de um ajuste entre a prática educativa e o que reconhece como “transferência”, ou melhor, sobre a
possibilidade de uma aplicação desta noção no cotidiano escolar. Podemos responder antecipadamente
que tal aplicação direta é irrealizável. E, mais do que
isto, de que é justamente a noção de “transferência”
o pivô da separação entre as práticas analítica e pedagógica” (MONTEIRO, 1999, p. 167-187).

Porém, argumenta a razão da citação
deste conceito psicanalítico em seus comentários sobre o ato de educar: “Divulgar a existência da “transferência” aos educadores significa
levá-los a compreender e reconhecer a existência dos processos psíquicos inconscientes e
suas leis e, como fenômeno efetivo universal,
seu papel na promoção da socialização. Por
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outro lado, significa também aceitar a imposA RELAÇÃO DO “DESEJO” NA
sibilidade de seu domínio” (MONTEIRO, 1999,
RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO
p. 187).
Diz, um pouco adiante, o que a
psicanálise pode fazer pela educação, neste
Há, além da “transferência”, outros fesentido,
nômenos que se fazem presentes dentro de
A psicanálise não diz o que deve ser feito, mas reflete qualquer relação, cuja procedência é o “insobre o que tem sido feito na educação. Diríamos consciente”. Este, como a “transferência”, apaque de posse dos conhecimentos psicanalíticos, o rece também na relação professor-aluno, uma
educador poderá, principalmente, redimensionar o vez que está presente em todas as relações huvalor atribuído aos métodos, questionar-se sobre a manas e, quem sabe, não-humanas. Estamos
ilusão do controle da aprendizagem que os tem le- introduzindo o conceito de “desejo” em nossa
vado a buscas infrutíferas e desviado o foco cultural abordagem, por achar que tem relevância e se
da educação. A noção de “transferência” evidencia a relaciona a um dos fatores que podem gerar
responsabilidade do educador na formação do alu- influência nos acontecimentos dentro da sala
no. O mais importante é que vem revelar o professor de aula e no lugar onde o aluno coloca o procomo responsável pela excelência pela aprendiza- fessor e, também, no lugar onde o professor
gem e a ineficiência dos métodos como meio de con- coloca o aluno. Por conseguinte, dependendo
trole da aprendizagem. Os métodos são ferramentas como transcorrem os acontecimentos, o “desealternativas na efetivação da transmissão, na interpre- jo” pode fazer com que o controle escape de
tação dos signos pelo professor (MONTEIRO, 1999, ambas as partes da relação.
p. 188).
Kupfer (1982) também aborda em sua
Pereira (2003) traz em seu livro uma tese o conceito de “desejo” e afirma que os
fala de uma professora entrevistada por ele, na objetos do “desejo” incluem não somente as
qual se revela a consciência da professora des- pessoas com quem o sujeito mantém relaciose papel transferencial sem chamá-lo assim, namentos. É preciso estender este conceito
mas descrevendo a sua opinião acerca deste aos objetos do conhecimento para entender
fenômeno,
que uma criança, envolvida em um movimento
A professora ‘tem de ser mãe, babá, psicóloga, con- qualquer de aprender o que quer que seja do
selheira, amiga, pai’. Ou seja, a professora tem que seu mundo, bem nesse movimento, o seu “deocupar um lugar no qual a criança vai investir, eleger, sejo” presente, implicado, motor desse movidar posse pelo seu “desejo” e a ela endereçá-lo. A mento. Essa criança ao buscar o conhecimenoriginalidade desse argumento reside no fato dessa to, estará buscando sempre o preenchimento
entrevistada intuir não só os papéis sociais a que está da “falta” que a inaugurou como sujeito da culsujeita, mas ao efeito de linguagem a que se desti- tura.
nam. Ela não é mãe do aluno, mas é falada como tal,
Segundo estes comentários acerca do
desejada nesse lugar. Fala e é falada a partir daí. Faz “desejo”, entendemos que, uma vez que o “desemblante, máscara, mas não incorpora esse papel. sejo” de aprender esteja presente no aluno, o
Não se trata somente de uma representação ou de movimenta, é o propulsor de suas ações em
um papel, pois supõe que o “inconsciente” do sujei- favor de atingir o sucesso em seus estudos, leto-aluno deseje esse objeto, todavia, bem sabe que vando-o a participar de atividades, fazer lições
é impossível dar o sentido particular desse “desejo” de casa que lhe são exigidas, estudar antes
do aluno. Se disser à criança que está ocupando o das provas, perguntar dúvidas ao professor, e
lugar de sua mãe, pouco significará, pois o sentido já tantos outros exemplos.
lhe escapou, desvaneceu-se na tentativa de decifrá-lo
Porém, também enquanto professores,
(PEREIRA, 2003, p. 63).
vimos que há aqueles alunos que se mostram
completamente apáticos aos estímulos gerados por nós em busca de participação, de cobrar tarefas feitas, de avaliar provas, etc. Quem
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sabe aí, possamos dizer que estes sujeitos não
estão movidos pelo “desejo” de aprender e que
esta ausência de “desejo” pode estar centrada
na matéria, no não “desejo” de se relacionar
ou se submeter a um professor específico, ou
ainda, que o “desejo” de aprender não está
acontecendo naquele aluno.
Se assim for, o que move ou deixa de
mover o aluno em direção ao conhecimento
também provém do inconsciente e, possivelmente, escapa às ações pedagógicas. Um outro conceito psicanalítico que é o da “identificação”, ano nosso ver, pode influenciar positiva
ou negativamente a relação professor-aluno,
trazendo para dentro desta, um efeito de aceitação ou rejeição por parte do aluno e por parte do professor, dependendo de como estas
“identificações” se dão, se é que acontecem.
Nem todas as relações, pensamos, necessariamente geram “identificações”. Vejamos, a
seguir, uma tentativa de abordagem de como
se dá, quando esta acontece, a identificação
dentro do relacionamento do professor com o
aluno.

A “IDENTIFICAÇÃO” NA RELAÇÃO
PROFESSOR-ALUNO
A relação entre professor e aluno é intrinsecamente interpessoal. Os laços afetivos
favorecem a “identificação” do aluno com o
professor e, consequentemente com o conteúdo que ensina, pensamentos, objetivos, etc,
que ele imprime em sala de aula no seu convívio diário com os alunos. A “identificação”
favorece o acontecimento da aprendizagem”
(CHIABAI, 1978, p. 188).
Como veremos a seguir, uma das explicações possíveis a partir da psicanálise sobre o processo identificatório que pode ser desenvolvido no psiquismo do aluno, é que este
poderá, inconscientemente, eleger o professor
como modelo. É interessante pensar que a
partir da pedagogia este efeito também é reconhecido e, mais do que isto, é utilizado como
mecanismo moralizante.
Aos professores é imposta uma carga

e uma responsabilidade de se apresentar e de
agir como um ser que possui moral, disciplina, bons costumes, excelente postura e outros
requisitos. Percebe-se através de comentários
feitos por diversos professores que, quando
vistos e pelos alunos e/ou seus pais em situações do cotidiano, fora de sala de aula, estes
se sentem mal. Possivelmente porque sabem
que serão criticados.
Chegam a dizer que, se há alguma possibilidade de fuga desse enfrentamento, utilizam a saída pela tangente. Um exemplo prático
ouvido por nós, foi mencionado informalmente
por uma professora em um dos intervalos de
certa reunião pedagógica, enquanto conversava com um grupo de professores, do qual
fazíamos parte. Contou-nos que estava com o
seu marido em férias, na praia, com seu traje
de banho. Reconheceu um dos seus alunos, o
qual também estava na mesma praia com seus
pais. Porém, notou que este estava distraído
e não viu que ela estava lá. Ela aproveitou a
possibilidade de escape daquela situação, que
previu como constrangedora e saiu discretamente do local, sem ser reconhecida, sem ser
vista pelo aluno em seu traje de banho, ou seja,
sem avental de professora, o qual faz parte do
cenário escolar e do modelo de professor.
Destacando a situação pelo ponto de
vista do professor, não é nada fácil sustentar o
lugar de ser um modelo. Os alunos depositam
sobre a figura do professor que está, normalmente, de pé diante da sala de aula ou sentado em sua mesa, um olhar clínico que capta
os mínimos detalhes. Percebem e comentam
entre si sobre suas roupas, caneta que usa,
pasta, organização de seus documentos, processos de controle das notas, do perfume, letra
na lousa, palavras ou frases que costuma falar
para se expressar, vícios de linguagem, trejeitos, etc.
Chegam a imitar o “tipo” do professor
entre si pelas costas ou até diante deste. Invariavelmente provocando risos daqueles que
testemunham a encenação. Um olhar extremamente crítico está presente nesta observação
tão minuciosa, o qual faz com que o professor
se sinta pressionado por diversos lados a ser
impecável em sua conduta, são eles: os alunos
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e a direção, orientação e supervisão pedagógica da escola e também os pais ou responsáveis pelos alunos. Os lados citados desejam o
professor como modelo de ser humano, como
membro disciplinador. É como se nas entrelinhas do que o professor fala e faz sempre estivesse presente a mensagem “seja como eu
sou”, “faça como eu faço”.
Chiabai (1978) faz uma abordagem do
tema utilizando-se da psicanálise. Comenta em
seu trabalho que a identificação foi estudada
por Freud inicialmente relacionada à formação
do sintoma neurótico e, em suas obras mais
recentes, principalmente relacionadas ao desenvolvimento do ego: “[] a identificação não
constitui uma simples imitação, mas uma assimilação à base de uma etiologia semelhante: expressa uma semelhança, e se origina do
elemento comum que permanece no inconsciente” (Freud, 1900). “A interpretação dos Sonhos”, citado por CHIABAI, 1978, p. 21, grifo
da autora).
Desta forma, contínua Chiabai (1978)
em Freud demonstra que a assimilação de
comportamentos entre duas pessoas diferentes, ou seja, de um determinado ego a um
ego estranho, como resultante do processo de
“identificação”, deve-se a uma apropriação, ou
assimilação inconsciente de relações de causa-efeito, por meio da qual aquele que se identifica (o identificando) manifesta um processo
já existente potencialmente na sua própria estrutura psíquica, percebidas no outro tomado
como modelo (CHIABAI, 1978, p. 20-21, grifo
da autora).
Chiabai prossegue embasada na citação de Neves onde comenta que:
A identificação somente ocorre se houver a captação
ou incorporação de um processo psíquico, isto é, de
uma relação necessária etiológica para a qual o organismo que se identifica já está equipado. Neste caso,
pela identificação, há a adoção de uma Gestalt do
modelo que, por sua vez,desencadeia um processo
(também gestáltico) pré-existente no organismo do
observador e a imitação será então o processo ou
o caminho manifesto que a identificação utiliza para
se expressar” (NEVES, 1977, p. 74 apud CHIABAI,
1978, p. 21 grifo da autora).

A “identificação”, ao nosso ver, é algo
que também escapa ao professor. Ele nunca
saberá de fato se suas ações e se seu exemplo está servindo de modelo aos seus alunos.
Ele poderá ser utilizado por alguns como fonte de inspiração, algo como, “quero ser como
ele quando crescer” ou alvo de chacota ou de
desprezo, nesse caso, algo como “ele ou ela é
tudo o que não quero me tornar ou vir a ser”.
Estes efeitos antagônicos podem estar sendo
provocados em uma mesma sala de aula, em
sujeito-alunos diferentes. E ele, o professor tem
pouca possibilidade de alterar isto, visto que é
algo que ocorre intrapsiquicamente, no mundo
interno daqueles que o veem ou ouvem. Porém, perceberá, de diversas formas em quais
deles ocorre uma “identificação” que poderíamos denominar de positiva (a aceitação do
modelo) ou negativa (rejeição do modelo).
Até aqui refletimos sobre alguns mecanismos que podem ocorrer em qualquer relação pedagógica. Mesmo porque, estes mecanismos citados como a “transferência” e a
“identificação”, o “desejo” e outro podem acontecer em qualquer relação humana. Procuramos entendê-los como condições de possibilidade ou, dependendo de como acontecem,
passam a ser condições que funcionam como
obstáculos de um relacionamento professor-aluno harmonioso. Pensando assim, favorecem ou obstruem o processo de ensino, por
parte do professor, e de aprendizagem e bom
aproveitamento, por parte do aluno.
Fizemos o movimento de explicar este
mecanismo pelo ponto de vista do aluno. Entretanto, o modo como o professor se coloca neste lugar conferido pelo aluno poderá resultar
em diferentes tipos de relação pedagógica. A
seguir abordaremos sobre os diversos lugares
que o professor poderá ocupar para o aluno,
sob a perspectiva do professor. Faz-se necessário comentar que, muitas vezes, os resultados desta ‘localização’ repercutem no aluno.
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OS DIVERSOS LUGARES QUE O
PROFESSOR PODE OCUPAR PARA O
ALUNO: O DOCENTE COLOCADO NO
LUGAR DE “IDEAL-DO-EGO”
No trabalho de Kupfer aparece a citação de que Millot observa que Freud, repetidas
vezes, exorta os educadores a evitarem a tentação de abusar do seu lugar privilegiado como
ideal e modelo. Detendo-se nesta questão, ela
se dá conta de que as advertências de Freud
consistem em ressaltar que o educador não
deve buscar satisfação do seu próprio narcisismo (KUPFER, 1982, p.53).
Nós particularmente pensamos que faz
parte do “desejo” do professor, ao exercer sua
função, ocupar esse lugar privilegiado. A satisfação do próprio narcisismo acaba por ser
o motor propulsor que oferece ânimo a este
profissional, algo que ele mesmo pode estar
chamando de satisfação profissional. Não vemos nisto algo tão comprometedor, desde que
o abuso, como alertado por Freud, não aconteça.
Ocupar um lugar no qual há um espelhamento de uma imagem favorável ao seu próprio narcisismo é um chamado extremamente
sedutor. Ver a si próprio como figura imbuída
de valor, de admiração, de respeito, de crédito, de atenção por parte dos alunos é algo da
ordem do “desejo” do sujeito-professor. Talvez
do “desejo” de ser completo, íntegro, quase
que perfeito, imagem próxima ao que o próprio
professor, enquanto sujeito, pode estar alimentando como “seu” ideal-de-ego”. Através do
espelho inserido no olhar dos alunos, o professor pode se ver, quem sabe, melhor do que
se julga ser, de fato. Acreditamos que, neste
momento de estar sendo admirado, de estar
funcionando com um ideal-de-ego há, imediatamente, um impacto favorável na auto-estima
e auto-afirmação do sujeito-professor. Há algo
de positivo influenciando a sua ação em sala
de aula.
Este olhar de crédito fortalece, pensamos, a atuação do professor na sua função,
inspirando-o a dar o melhor de si. Sendo assim,

concluímos que ambos, o aluno e o professor,
têm a ganhar mutuamente enquanto o aluno
coloca o professor como ideal-de-ego. Pensando de uma forma consumista, até em termos
de mercado, o aluno pode acabar por “levar
para casa” um produto de excelente qualidade,
nada mais, nada menos, do que o melhor que
aquele que está no lugar de sujeito-professor
pode oferecer.
Quem sabe possamos dizer aí que o
cliente satisfaz o fornecedor-professor colocando-o no lugar favorável de ideal-de-ego, este
é fortalecido e motivado com a satisfação de
ocupar este lugar e, como fornecedor-professor retoma o investimento satisfazendo o cliente-aluno atendendo, ou até transcendendo a
sua demanda inicial. Ambos funcionam como
objeto, ambos se beneficiam.

O PODER EXERCIDO PELO
PROFESSOR SOBRE O SEU ALUNO
Segundo Kupfer (1982), que se baseia
em Rosenthal e Jacobson para comentar da
presença do poder inserido na relação professor-aluno, há um enorme poder exercido pelo
professor sobre o seu aluno, ainda que um poder não intencionalmente exercido. A este professor, também de modo não intencional, submete-se esse aluno, ao permitir que a profecia
do professor se cumpra de modo inexorável.
Sobre esse poder, continua a argumentar Kupfer, a teoria psicanalítica tem algo
a dizer. E se formos em busca daquilo que ela
tem a dizer, poderemos nos dar conta de que
esse poder é o aspecto central que organiza
toda e qualquer relação. A partir de todos esses comentários a respeito de ideias que estes
autores têm sobre os processos identificatórios
e de transferência, contrapondo ao que vivemos na prática como educadores que somos,
poderíamos perguntar como fica a relação se
não acontece a admiração por parte do aluno
à figura do professor.
Se, pelo contrário, aquele professor
causa ao aluno um sentimento contrário a este
da admiração, como, por exemplo, o sentimen352

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

to de desprezo. Ou se ainda, uma vez que se
afirma que se transfere algo vivido com outra
pessoa, que na citação está posto como o pai,
se este algo vivido constituir-se em experiências ruins para esse sujeito, experiências, como
poderia ser a submissão a um poder tirânico,
autoritário, vivido pelo aluno como sendo uma
situação onde está sendo injustiçado.
Questionamos se, nesta hipótese, este
sentimento de injustiça vividos na relação original, que seria este sujeito, que é o aluno, e
seu pai seriam trazidos para a relação professor-aluno. Se assim for, estaríamos afirmando
que atitudes de desprezo, ódio, rivalidade, etc
podem ser direcionadas ao professor, com
base em algo vivido pelo aluno anteriormente,
em outra relação, mas que, por estarem sendo
trazidos para dentro da relação professor-aluno, causarão influência nesta e, provavelmente
conflitos e desestabilização serão trazidos para
o palco da sala de aula.
Se assim for, estamos exemplificando
um escape ao controle de ambas as partes,
onde não há muito o que ser feito. Porém, o
professor, tendo conhecimento destes conceitos, poderá, ao menos, imaginar com um pouco mais de propriedade, de onde possam vir
alguns ataques gratuitos à sua pessoa, bem
como uma tremenda resistência ao seu domínio.

O ABUSO PODE ACONTECER QUANDO
O PROFESSOR OCUPA ESTE LUGAR
Kupfer (1982) fala deste abuso:
Foi dito, anteriormente, que esse lugar privilegiado
concedido pelo aluno ao professor estrutura uma relação de poder. Mas, é no momento em que o professor realiza o abuso de que fala Freud (e podemos
refletir mais adiante sobre os motivos que o levam a
isso) que assistimos à estruturação de uma relação
do tipo autoritário. Assim, se o poder se encontra
implicado e, mais ainda, articula qualquer relação
pedagógica, é possível que a partir dele se crie o
autoritarismo! (KUPFER, 1982, p. 54, grifo da autora).

Segundo Kupfer (1982) “a história da
educação mostra que temos vivido sistemas
pedagógicos muito mais autoritários do que
liberais”. Podemos constatar que a figura do
professor autoritário no ambiente escolar é,
ainda, um estereótipo reconhecido pela direção e coordenação pedagógica, pelos pais e
até pelos próprios alunos como aquele professor que “impõe respeito”.
Porém, como nos alerta Kupfer (1982)
através de uma citação de Mannoni, há implicações na utilização deste autoritarismo: “A
educação está subordinada à imagem de um
ideal estabelecido logo de entrada pelo pedagogo e que, simultaneamente, proíbe toda e
qualquer contestação desse ideal” (MANNONI,
1977, Educação Impossível, apud KUPFER,
1982 p. 55).
Concordamos com o comentário que
Kupfer (1982) fez após a sua citação:“Aqui o
aluno poderá aprender conteúdos, gravar informações, espelhar fielmente o conhecimento do
professor, mas provavelmente não sairá dessa
relação como sujeito pensante”.
O fato é que há ainda uma infinidade
de escolas particulares ou públicas que acabam por se utilizar do autoritarismo como ferramenta para “controlar a indisciplina”. Temos
a opinião que isto não se faz sem prejuízo por
parte do aluno. Este se vê reprimido e acaba,
muitas vezes, assumindo uma postura passiva,
sem questionamentos, pois esta lhe traz menos problemas no cotidiano escolar.
Desiste de pensar, já que expor suas
opiniões, muito poucas vezes, lhe é permitido.
Poucas vezes se sente escutado ou compreendido. Implicações maiores e mais graves deste
comportamento “conformado” podem acontecer se ele assumir esta atitude diante de sua
vida também, sem entender que estas regras
lhe são impostas pelas instituições. Ele pode
acreditar realmente que a passividade e o conformismo são boas opções de conduta. Não
se torna um ser pensante e deixa de crescer
enquanto ser humano.
Não estamos dizendo aqui que seguir
regras das instituições seja desnecessário, há
353
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momentos em que há de se contribuir com
o que está posto para usufruir certos benefícios que estas instituições possam oferecer
aos sujeitos da sociedade, como por exemplo:
usufruir o estudo que a escola dá ou vende, o
trabalho que a empresa contrata e paga pela
mão-de-obra executada, os serviços que os estabelecimento públicos prestam à sociedade,
etc. O que queremos defender é que o senso
crítico e a formação de opinião sobre o que
está à volta deste sujeito precisam existir. Esta
autonomia do pensar é indispensável a um sujeito de verdade.

A “SUBLIMAÇÃO” DENTRO DA
VIVÊNCIA PEDAGÓGICA

Segundo Chiabai (1978), o conceito de
“sublimação”, frequentemente citado na literatura psicanalítica, foi introduzido por Freud para
explicar certas atividades humanas aparentemente desvinculadas da sexualidade, mas que
têm na energia sexual o elemento propulsor.
Um dos aspectos, que destaca de
imediato a importância deste conceito para a
educação, comenta Chiabai (1978), refere-se
à possibilidade do alvo sexual originário para
o outro, o que colocaria à disposição do trabaSUPERAÇÃO DA “DEPENDÊNCIA”
lho cultural (portanto da ação educativa) uma
significativa quantidade de energia psíquica).
Kupfer (1982) continua abordando este Mais adiante, completa Chiabai (1978), ainda
assunto agora, sob um outro prisma:
citando Freud:
O segundo modo de entender a tarefa é, sem dúvida,
mais difícil de ser posta em prática. Nesta perspectiva, o educador entende que sua tarefa é a de permitir
a superação da dependência, necessária de início,
de seu aluno em relação às figuras parentais e, por
extensão, em relação ao seu professor. Esta é, aliás,
a concepção de Freud sobre o que seria uma educação acabada, bem sucedida (KUPFER, 1982).

Kupfer (1982) fechou esta citação concluindo que:“Se for esse o movimento do professor, haverá uma chance de que seu aluno
venha a abandoná-lo gradualmente como figura ideal”. Há que ser um professor muito maduro emocionalmente, a ponto de poder abrir
mão da figuração de ideal e de modelo para
que o outro, neste caso, o seu aluno, possa ser
“autorizado” a se tornar um sujeito autônomo,
sem que necessite se apoiar, o tempo todo, na
figura “poderosa” que vive externamente.
Quem sabe, ao fazer este movimento de instigar no próprio aluno o seu próprio
potencial, o professor possa sentir-se realizado
ao ver que seu discípulo não necessita mais se
ancorar nas convicções de seus professores o
tempo todo. Que este possa se sentir autônomo e consiga utilizar seu professor como facilitador de sua aprendizagem. Parece-nos que
seria tomada aí uma relação de maior respeito
mútuo, onde o valor agregado pudesse vir de
ambas as partes.

Desta forma, uma energia é sublimada na medida em
que é deslocada, ou melhor, dirigida para um novo
alvo (fim) não mais sexual ou que vise objetos valorizados socialmente. A capacidade de substituir o
objeto sexual original por outro não-sexual, mas a ele
relacionado, é o que ele chama de capacidade de
‘sublimação’ ” (CHIABAI, 1978, p.35-36).

Parece-nos que a “sublimação” explica o estímulo que alguns alunos demonstram
ter pelo estudo e pela aprendizagem. Algo que
lhes parece ser próprio de sua personalidade.
Há sempre aqueles que se destacam por apresentar um alto grau daquilo que a psicanálise
chama de “sublimação” e a pedagogia talvez
chame de motivação para o estudo. Na verdade, estes alunos, normalmente, são aqueles
que apresentam as melhores notas, os melhores desempenhos, ou, mesmo se não se
apresentam para os professores como alunos
brilhantes, aparecem para estes como alunos
“esforçados”.
De uma forma ou de outra, sempre cativam a atenção, o zelo e o respeito dos professores. Estes fazem com que o professor se
sinta gratificado pelo seu esforço e, muitas vezes, realizado através dos resultados que conseguem vislumbrar no desenvolvimento destes
alunos. Quem sabe os professores sejam levados por um “encantamento” por eles por estes
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expressarem algo que reconhecem em si mesmos. Pensamos na possibilidade de que os
professores valorizem o saber e as atividades
acadêmicas, que obviamente também são práticas resultantes de alto grau de sublimação.
Chiabai (1978) explica-nos como o ambiente
provoca no indivíduo um maior ou menor grau
de sublimação:
A neutralização se daria em graus crescentes de intensidade (tanto nos processos primários como nos
secundários), alcançando seus níveis mais altos nos
processos sublimados o que, por sua vez, possibilitaria níveis de manifestação de afeto ou de hostilidade,
resultando da “moderação” dos impulsos instintivos.
Tais comportamentos expressam graus progressivos
de inibição (neutralização) do instinto, desviado ou
inibido em sua finalidade original. As relações afetivas entre pais e filhos, entre irmãos, de amizade e
simpatia entre amigos e colegas, a sociabilidade e a
fraternidade universal, as rivalidades e competições
sociais e inclusive a veneração a objetos concretos
e ideias abstratas seriam exemplos dessa neutralização (CHIABAI, 1978).

Este processo tem grande importância,
considerando-se que a utilização maior ou menor da energia em processos de sublimação
depende do maior ou menor desenvolvimento
do ego através da função moderada do fluxo
de energia. Freud assinala que a ampliação ou
restrição deste ego primitivo é resultante da interação do indivíduo com o meio, portanto da
ação educativa.
Só é possível o desenvolvimento do
ego, que o capacite a utilizar suas energias em
processo de sublimação, se houver limitações
impostas pelo ambiente à satisfação imediata
dos desejos. Desta forma, o aparelho psíquico
torna-se capaz de suportar níveis mais altos de
tensão, a reorganizar sua estrutura, de modo a
permitir a aceitação de novos padrões de equilíbrio, ou a buscar novos caminhos para canalizar a energia armazenada ou retida’ (FREUD,
1920, “Além do Princípio do Prazer” apud
CHIABAI, 1978).

A aprendizagem de novos comportamentos deve-se aos contatos com pessoas
significativas (pais, professores), na vida cotidiana ou em situação de reeducação com
o terapeuta, como destaca Freud” (FREUD,
1938/40, “Esboço de Psicanálise” apud CHIABAI, ‘1978, p. 38-39).
Como vimos nas linhas que comentam
a “sublimação”, acima, o ego somente se desenvolve criando processos de “sublimação”,
quando há restrições no ambiente que impedem o sujeito a satisfazer suas necessidades
imediatas. Podemos comprovar no dia-a-dia da
escola quantas restrições são impostas aos
alunos. Parece-nos que o que está presente no
discurso pedagógico sob o rótulo de “educar”,
ou “motivar para os estudos” aparece na psicanálise como “sublimação”.
Novamente paramos para questionar
se provocar a “sublimação” dos alunos está
passível de controle pelo comando do professor. Parece-nos que mesmo que o professor
aja na sala de aula como um disciplinador, fazendo cortes na satisfação dos desejos imediatos dos alunos, impedindo certos comportamentos, atos ou atitudes, lhe escapa o efeito
disto.
Há aqueles que desenvolvem alto grau
de “sublimação”, atendendo à demanda da escola e do professor com a demonstração de
excelente desempenho ou, pelo menos, de
“esforço”. Porém, sempre haverão aqueles que
podem parar e silenciar diante da ordem do
professor. Mas a sua atenção e sua energia
poderão facilmente escapar.
O aluno poderá, por exemplo, ficar
divagando em seus próprios pensamentos,
completamente alheio ao que o professor fala
e também ao que está acontecendo em sala
de aula. Em suma, o professor pode conseguir
silêncio em ordem, mas não pode conseguir
fazer com que o “desejo” do aluno seja direcionado para o aprender, pois isto muitas vezes
escapa até ao sujeito-aluno, sobre si mesmo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falamos, até aqui, de conceitos que tomamos emprestado da psicanálise para, como
dissemos no início deste artigo, olhar para aquilo que pode escapar na relação professor-aluno
com as “lentes” de uma outra área, diferente da pedagogia.
O nosso intuito, através deste exercício, foi arejar um pouco o discurso pedagógico com
ideias que podem nos dar nomes para coisas que, muitas vezes sentimos na atmosfera, quando
fazemos parte da relação professor-aluno, mas é algo tão abstrato que só nos restam as sensações, muitas vezes angustiantes, e que nos deixam numa posição impotente.
Quem sabe, através de novos pensamentos sobre este relacionamento humano que se
cria entre o professor e o aluno, seja este agradável aos dois, agradável a uma das partes ou
desagradável aos dois ou ainda desagradável a uma das partes, possa-se também tentar novas
saídas para os enfrentamentos, conflitos, não-cooperação, apatia, agressividade, etc.
Pensamos em dar mais munição para o professor, que após tomar conhecimento de
conceitos diferentes daqueles o munem somente de metodologias didáticas, os quais falam
mais da relação entre os dois seres humanos, criar espaço para dizer sobre o não-dito e até pensar sobre o não-pensado. Quando tudo está somente na ordem do abstrato, não há subsídios
nem para pensar sobre o assunto.
Porém, como também abordamos no início deste trabalho, há outras áreas que podem
também trazer diferentes ideias aos pensamento sobre aquilo que escapa na relação professor-aluno, além da pedagogia. Nosso enfoque, neste artigo, foi a utilização dos pontos de vista e
enfoques da Psicanálise, mas há outras abordagens e teorias que podem nos trazer ideias que
ampliem nossa visão sobre os fenômenos abstratos que podemos perceber nas interações humanas diversas que ocorrem no contexto escolar.
Quanto mais ampliarmos nossas pesquisas e quanto mais ricas e diversas forem nossas
hipóteses, agregando conceitos de outras áreas de produções científicas, teóricas e práticas,
como por exemplo a área de Psicologia Escolar, Psicopedagogia, Psicologia, Neuropsicologia,
Filosofia, Sociologia, Antropologia e outras áreas muito interessantes que pensam e estudam os
comportamentos humanos, suas nuances e desafios, melhores serão os resultados possíveis e
melhorias que podemos promover no campo da Educação.
Que sempre haja pesquisadores e pensadores dispostos a ampliar limites e a motivar
mudanças que alavanquem o processo de ensino-aprendizagem. O benefício será amplo e satisfatório.
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LÍNGUA, LINGUAGEM E VARIAÇÕES
LINGUÍSTICAS

RESUMO: A presente pesquisa objetiva investigar as práticas de análise linguística na rede pública de ensino regular. Há tempos, estudiosos da área de linguagem vêm elaborando pesquisas científicas com o objetivo de identificar, descrever e analisar fenômenos de variação
linguística, pois a língua portuguesa utilizada no Brasil é constituída de muitas variedades.
Este trabalho visa apontar as diferenças existentes entre um ensino voltado para a prática de
análise linguística e o ensino gramatical. Buscamos compreender como os docentes desenvolvem as atividades relativas ao ensino dos conhecimentos linguísticos, bem como os recursos
didáticos utilizados em sala de aula. Sendo assim, não podemos deixar de enfatizar a questão
metodológica e teórica que está norteando nossa leitura e abrindo para a possibilidade de
mobilizarmos esse objeto. A abordagem deste trabalho será descritiva e explicativa, com base
em revisão bibliográfica de livros especializados, Legislação Brasileira, artigos acadêmicos,
teses, dissertações, periódicos e publicações na web.

Palavras-chave: Linguística Textual; Gramática Moderna; Análise Linguística.
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INTRODUÇÃO

A

presente pesquisa tem por objetivo o estudo da Linguística, e suas aplicações,
visando estimular o aluno na produção textual de uma forma mais livre, entretanto,
a linguagem utilizada na produção textual precisa estar de acordo com a norma
culta, ou seja, deve obedecer aos princípios estabelecidos pela gramática. Assim, conhecer as
normas que regem o uso da língua é fundamental para a produção de um texto correto.
Como objetivos específicos na orientação desse trabalho, temos: enfocar o respeito às
diversas variedades linguísticas, trabalhando com situações de uso da língua; compreender que
diversos fatores como, sexo, região, faixa etária e classe social são responsáveis pela variação
da língua, dando ênfase à variação social; minimizar a valorização excessiva da norma culta,
percebendo a influência da oralidade na escrita e suas implicações; desenvolver a competência
comunicativa dos alunos nas diversas situações de uso.
O presente trabalho encontra justificativa na busca de promover uma contribuição para
uma melhor reflexão sobre as técnicas de linguagem oral e escrita de modo a contribuir para
que o aluno não sofra preconceitos por conta de regionalismos e condições sociais e culturais.
Não houve, em momento algum, a pretensão de esgotar a problemática dos temas tratados, nem
tampouco de abordar tudo o que há de mais relevante em Linguística. Ao contrário, esperamos
que esta pesquisa possa estimular, instigar e abrir portas para o estudo da linguagem e da linguística, uma área que tem ocupado cada vez mais um lugar central na formação de alunos dos
cursos de Letras.
Nas palavras de Juchem (2008, p. 14):
Na instauração da linguagem, depreende-se a importância da fala, que, segundo a teoria saussuriana, é “o
embrião da linguagem”, porque, afinal, é por onde esta começa. Esse processo iniciado e articulado pelo
circuito da fala, num movimento de associação e coordenação, é o responsável pela organização da língua
enquanto sistema. Esse sistema – a língua – é fato social possível pelo fato individual – a fala –, ainda que
não exista sem a massa de falantes. O indivíduo, “senhor” da fala, promove a língua, mas ela só é completa
na massa; é “um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma
comunidade, um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro ou, mais exatamente, nos cérebros dum conjunto de indivíduos” (SAUSSURE, 2006, p. 21). Tomando por base essa definição, conclui-se,
ainda, que a língua é, para Saussure, virtual e comum, isto é, algo que existe potencialmente pelo social
(JUCHEM, 2008, p. 14).

Silva (2008, p. 01) postula que as reflexões sobre a linguagem são contemporâneas à
história da humanidade, suas impressões aparecem nos primeiros documentos conhecidos pelo
homem. Isso não poderia ser de outro modo, visto que a escrita que conservou esses textos se
baseia necessariamente em uma análise preliminar da linguagem. Em muitos casos, porém, tal
reflexão anuncia a linguística apenas indiretamente, quase sempre manifestada como uma série
de indagações sobre a origem, a forma e o poder das palavras.

360

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Conforme Bohrer (2009, p. 11), o aluno precisa perceber que a redação, tal como ela
deve ser, é consequência de um processo contínuo de aprendizagem. Ao escrever, o aluno combina suas impressões, pensamentos críticos e vivência pessoal. Por meio do aprimoramento da
linguagem, será possível expressar, de forma plena, o seu pensamento.
Na busca do estabelecimento da ponte entre teorias e prática de ensino, são selecionados e analisados inúmeros gêneros textuais, o que parece ser um ganho enorme para os
trabalhos desenvolvidos no âmbito da Linguística Textual, os quais, algumas vezes, possuem
exemplificações restritas no nível frasal, conforme alguns trabalhos anteriormente publicados na
área (SILVA, 2007, p. 274).
Para o desenvolvimento do trabalho optou-se por pesquisa e revisão bibliográfica de
autores conceituados, bem como leitura analítica de estudos científicos defendidos em diversas
faculdades e universidades, impressos ou disponíveis na web.
O trabalho foi dividido da seguinte forma: após uma breve introdução, a primeira seção
versa sobre o histórico e os conceitos de linguística. A segunda seção discorre sobre língua,
linguagem e variações linguísticas, enfatizando a questão social de cada indivíduo. Por fim, a
guisa de conclusão, são apresentadas as considerações finais.
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LINGUÍSTICA: CONCEITOS E
HISTÓRICO
A linguística é definida, na maioria dos
manuais especializados, como a disciplina que
estuda cientificamente a linguagem. Essa definição, pouco elucidativa por sua simplicidade, nos obriga a fazer algumas considerações
importantes. Primeiramente, precisamos determinar o que estamos entendendo pelo termo
“linguagem”, que nem sempre é empregado
com o mesmo sentido. Precisamos também
delimitar o que significa estudar cientificamente
a linguagem (MARTELOTTA, 2011, p. 15).
O termo linguística se refere à disciplina que trata do estudo científico da estrutura
das línguas naturais como também do conhecimento por parte dos próprios falantes. Então,
a linguística, como qualquer outra ciência, está
focada em estudar e explicar as leis que regem
a linguagem, explicando a todos o seu funcionamento em um determinado período de tempo e, assim, seu funcionamento geral.

gramática normativa, uma vez que ela não descreve a língua como realmente se evidencia,
mas sim como deve ser materializada pelos
falantes, constituída por um conjunto de sinais
(as palavras) e por um conjunto de regras, de
modo a realizar a combinação desses. Assim,
a título de reforçarmos ainda mais a ideia abordada, consideremos as palavras de André Martinet, acerca do conceito de Linguística:
A linguística é o estudo científico da linguagem humana. Diz-se que um estudo é científico quando se baseia na observação dos fatos e se abstém de propor
qualquer escolha entre tais fatos, em nome de certos
princípios estéticos ou morais. ‘Científico’ opõe-se a
‘prescritivo’. No caso da linguística, importa especialmente insistir no caráter científico e não prescritivo
do estudo: como o objeto desta ciência constitui uma
atividade humana, é grande a tentação de abandonar
o domínio da observação imparcial para recomendar
determinado comportamento, de deixar de notar o
que realmente se diz para passar a recomendar o
que deve dizer-se (MARTINET, 1978, s/p).

Linguística é a área de estudo científico
da linguagem. É considerado linguista o cientista que se dedica aos estudos a respeito da
língua, fala e linguagem. A pesquisa linguística
é feita por filósofos e cientistas da linguagem
que se preocupam em investigar quais são os
desdobramentos e nuances envolvidos na linguagem humana. O jornalista norte-americano
Russ Rymer certa vez a definiu ironicamente da
seguinte maneira:

Linguística é a ciência que se ocupa
em estudar as características da linguagem
humana. O linguista é responsável por analisar e investigar toda a evolução e desdobramentos dos diferentes idiomas, bem como a
estrutura das palavras, expressões idiomáticas
e aspectos fonéticos de cada língua. O “pai”
da linguística moderna foi o suíço Ferdinand
de Saussure, que contribuiu imensamente para
esta ciência graças ao seu estudo sobre a línA linguística é a parte do conhecimento mais fortegua e a fala.
De acordo com os estudos de Saussure, a linguagem humana é composta por vários
fatores, sendo a língua algo que foi imposto
ao indivíduo, pois pertence ao coletivo. Já a
fala é algo individual, um ato particular de cada
pessoa .
O termo “Linguística” pode ser definido como a ciência que estuda os fatos da
linguagem. Para que possamos compreender
o porquê de ela ser caracterizada como uma
ciência, tomemos como exemplo o caso da

mente debatida no mundo acadêmico. Ela está encharcada com o sangue de poetas, teólogos, filósofos, filólogos, psicólogos, biólogos e neurologistas
além de, não importa o quão pouco, qualquer sangue possível de ser extraído de gramáticos (RYMER,
s/d, s/p);

O conceito de linguística (do francês:
linguistique) refere-se àquilo que pertence ou
que é relativo à linguagem. A palavra também
permite fazer alusão à ciência cujo objeto de
estudo seja a língua. Desta forma, a linguística,
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enquanto ciência, dedica-se à análise da natureza e às leis que regem a linguagem. Ao contrário da filologia, a qual se interessa pelo desenvolvimento histórico das línguas em textos
escritos e no contexto da literatura e da cultura
associada, a linguística procura explicar como
funcionam as línguas a uma determinada altura
com o intuito de compreender o seu funcionamento geral. Viotti (2008) complementa, acrescentando que:
Linguística é a ciência da língua humana [...] A linguística não se limita ao estudo de uma língua específica,
nem ao estudo de uma família de línguas. Ela não é
nem o estudo isolado do português, do japonês, do
árabe, da língua de sinais americana (ASL), da libras,
nem é o estudo de um conjunto de línguas aparentadas, como as línguas indo-europeias, as línguas
orientais, as línguas semíticas, as línguas bantas, as
línguas de sinais descendentes da língua de sinais
francesa (LSF), etc. A linguística é o estudo científico
da língua como um fenômeno natural. É claro que
quanto mais avançamos nossos conhecimentos sobre as características das mais variadas línguas naturais, mais bem formamos um entendimento do que é
a língua como um todo (VIOTTI, 2008, p. 8).

Como se sabe, a linguística é uma ciência nova que teve sua consolidação no século XIX, com a solidificação de uma ciência sincrônica da linguagem estudada por Saussure
(SILVA, 2008, p. 5).
Assim, segundo Faraco (2005, p. 28):
[...] Saussure realizou um grande corte nos estudos
linguísticos. Suas concepções deram as condições
efetivas para se construir uma ciência sincrônica da
linguagem. A partir de seu projeto, não houve mais
razões para não se construir uma ciência autônoma
a tratar exclusivamente em si mesma e por si mesma,
e sob o pressuposto da separação estreita entre a
perspectiva histórica e a não-histórica (apud SILVA,
2008, p. 5).

Todo o conhecimento sobre linguagem
produzido no século XX teve sua origem em
um ponto comum, a obra Curso de linguística
Geral surgida em 1916, na França. É possível
fazer essa afirmação, não porque tal conhecimento se baseou no Curso, mas porque aquela obra deu início aos estudos científicos da linguagem proporcionando aos estudiosos tanto
a definição do objeto, quanto um método.
Fruto da dedicação dos discípulos de
Ferdinand de Saussure, professor da Universidade de Genebra que, após ministrar por três
vezes o curso homônimo, faleceu em 1913.
Seus discípulos recolheram diligentemente os
cadernos de notas dos colegas e escreveram o
livro que difundiu para o mundo a teoria saussuriana (RODRIGUES, 2008, p.1).
Segundo Bizzocchi (2000), no que se
refere às origens da linguística:
Quando se fala em ciências, as pessoas pensam logo
nas ciências naturais, como física, astronomia, biologia, e esquecem que as disciplinas de humanidades
também são ciências. Hoje, porém, a maioria das ciências humanas tem rigor metodológico comparável
ao das ciências naturais e usa ferramentas como a
lógica e a matemática para descrever seus objetos
de estudo e construir teorias complexas. Para que as
ciências humanas adquirissem esse rigor, foi decisiva a contribuição da linguística. Ela foi a primeira dessas disciplinas a se constituir como ciência, no final
do século XVIII, com método e objeto próprios e bem
definidos, emprestando depois às demais o seu método de pesquisa. Para entender como isso ocorreu,
podemos fazer uma viagem no tempo, desde a Antiguidade, quando a curiosidade sobre a linguagem
humana começou a inquietar os filósofos e sábios,
até os dias atuais. Na verdade, a linguagem é tão
importante que, sem ela, não seríamos capazes de
pensar, pois todo pensamento estrutura-se na forma
de alguma linguagem, seja ela verbal, visual, gestual
etc. O filósofo grego Parmênides (535-450 a.C.) já
dizia que ser e pensar são uma só e a mesma coisa,
ideia reafirmada pelo filósofo francês René Descartes
(1596- 1650) na famosa frase “penso, logo existo”.
Não é à toa que em várias doutrinas o conceito de
existência está intimamente ligado à palavra: o filósofo grego Heráclito (540-480 a.C.) chamou de logos
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(palavra, em grego) o princípio universal do ser, ao
mesmo tempo palavra e pensamento. Na mesma linha a Bíblia afirma, no Gênesis, que no princípio era
o verbo, ou seja, a palavra, ligando o conceito de
linguagem diretamente à própria ideia da Criação (ou
existência). Se é impossível, como destaca a filosofia
da ciência, conhecer a realidade em si, mas apenas
construir uma imagem dela, baseada em nossos sentidos e em nosso pensamento, esse pensamento é
linguagem, então a linguagem é a base para todo
o conhecimento humano sobre a natureza e o próprio homem. Apesar disso, a ciência que a estuda,
a linguística, ainda é pouco conhecida (BIZZOCCHI,
2000, p. 39-40).

Na Grécia antiga, muitos filósofos também se interessavam por vários aspectos da
língua humana, entre eles, a relação entre língua e pensamento, a gramática, a retórica, e
a poética. Vários fenômenos da gramática das
línguas modernas são, até hoje, analisados
com base nos ensinamentos de Aristóteles.

Na Idade Média, um grande esforço
foi feito por parte dos estudiosos da língua, no
sentido de preservar o latim da influência das
línguas dos povos bárbaros, que tinham invadido o Império Romano, e que tinham se estabelecido em toda a Europa. Isso significa que,
nessa época, os estudos linguísticos tinham
No entendimento de Mussalim (2008, uma orientação prescritivista.
p. 29), o século XIX, em Linguística, caracteriComo ciência, a linguística não pode
zou-se pelos estudos comparatistas e históricos da língua. Esses estudos desenvolveram impor regras, nem deve tentar proteger as línum método de manipulação de dados linguís- guas das mudanças. Por mais que os estuticos (enquanto dados linguísticos) e trataram, diosos medievais tenham tentado preservar o
pela primeira vez, a linguagem em si mesma latim, aos poucos ele foi desaparecendo, e oue por si mesma, sem abordá-la em função de tras línguas foram surgindo a partir dele, como
outros projetos, ou seja, sem subordiná-la ao o português, o espanhol, o italiano, o francês,
estudo da retórica, da lógica, da poética ou da o romeno, etc. (VIOTTI, 2008, p. 14).
filosofia. A autora prossegue, defendendo que:
O início desses estudos do século XIX se deu a partir
da descoberta da língua brahmi (sânscrito) por eruditos e tradutores ingleses, no final do século XVIII.
William Jones (1746-1794), promotor inglês da Sociedade Asiática e juiz que exercia seu ofício na burocracia colonial em Calcutá, ao entrar em contato com
o sânscrito (1786), percebeu que essa língua, o latim
e o grego apresentavam muitas afinidades tanto nas
raízes dos verbos quanto nas formas gramaticais. A
partir dessas observações, Jones levantou a hipótese
de que tantas e tão grandes semelhanças não poderiam ser atribuídas ao acaso: ao contrário, deveriam
servir de evidência de que essas três línguas tinham
uma origem comum (MUSSALIM, 2008, p. 29).

Ao longo de toda a nossa história, há
inúmeros registros do interesse dos homens
pelas línguas. Na Índia, há mais ou menos
2500 anos atrás, Panini já tinha elaborado uma
gramática bastante sofisticada do sânscrito,
em seus aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos.

A primeira descrição minuciosa e sistemática de um
idioma foi realizada por volta do século 6 a.C. por um
indiano chamado Panini. Ele elaborou uma gramática do sânscrito, língua sagrada da Índia. Mas só na
Grécia antiga, a partir do século 5 a.C., teve início,
de fato, a especulação racional sobre a linguagem.
Como para os filósofos gregos linguagem e pensamento eram a mesma coisa, compreender o pensamento exigia estudar a linguagem. Aristóteles (384322 a.C.), por exemplo, ao propor suas categorias
de pensamento (substância, atributo, ação etc.), estava de fato propondo o que é hoje conhecido como
classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo etc.
(BIZZOCCHI, 2000, p. 40).

A ideia de que a língua é um sistema
autônomo e coeso, complexo e com partes
interdependentes, descende diretamente das
pesquisas de Ferdinand de Saussure (18571913). Mas ele ajudou também a tirar de cena
a questão da origem da linguagem, ou mais
exatamente, a limpar o terreno para o que ele
considerava o verdadeiro estudo da linguagem.
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Saussure argumentou que os estudos
históricos podem levar a confusões teóricas
e descritivas no estudo das línguas. Se cada
língua é um sistema autônomo e coordenado,
deve-se examinar um estado desse sistema, e
não a forma como ele chegou a ser o que é.
Descrições sobre evoluções históricas das palavras e das formas gramaticais podem terminar atrapalhando a descrição, ao inserir dados
irrelevantes para o sistema.
Não que ele achasse inúteis os estudos históricos: ele simplesmente argumentava
que o mais viável, metodologicamente, seria
separar as duas formas de analisar as línguas:
a diacronia , que estuda a evolução das formas linguísticas ao longo do tempo, e a sincronia, que estuda uma língua com base em um
momento temporal específico. Só a sincronia
pode esgotar o objeto de estudo, pois só ela
permite apreender o sistema linguístico como
uma interdependência entre as partes (MOURA & CAMBRUSSI, 2008, p. 29).

nicação entre os membros de um grupo social
ou de uma comunidade linguística (p. 15-16).
O historiador Auroux (apud BALDINI et
al, 2018, p. 17), apresenta, no recente artigo
O que pode dizer um historiador da ciência
sobre Saussure? (2017), um argumento que,
à primeira vista, pode manter uma relação de
semelhança com os apontamentos feitos anteriormente por Pêcheux no tocante à definição
do objeto da Linguística:
O que interessa aos linguistas da sincronia é que a
língua enquanto tal é idêntica a si mesma. Trata-se de
uma redefinição do campo do objeto. A definição do
objeto ele mesmo pode ser considerada como uma
inovação. Qualquer que seja, uma invenção depende
unicamente da retomada pelo seu estado posterior
da disciplina. Sabemos hoje que ela não é unânime,
mas que se trata da inovação, a mais original inovação do referido linguista (AUROUX, 2017, p. 178).

Entretanto, conforme Silva (2018, p.
23), faz-se necessário indicar o entrelaçamento entre Linguística e História, uma vez que, a
partir dessa interdisciplinaridade, poderemos
observar a história em sua totalidade e não
mais em seu isolamento disciplinar (em voga
durante longos anos). Nesse sentido, a aproximação entre as duas áreas revela que:

Martelotta (2011), em seu Manual de
Linguística, afirma que o termo “linguagem”
apresenta mais de um sentido. Ele é mais comumente empregado para referir-se a qualquer
processo de comunicação, como a linguagem
dos animais, a linguagem corporal, a linguagem das artes, a linguagem da sinalização, a
A História, hoje, mais que arrolar datas e fatos, prolinguagem escrita, entre outras.
Nessa acepção, as línguas naturais,
como o português ou o italiano, por exemplo,
são formas de linguagem, já que constituem
instrumentos que possibilitam o processo de
comunicação entre os membros de uma comunidade. Entretanto, os linguistas - cientistas que
se dedicam à linguística – costumam estabelecer uma relação diferente entre os conceitos
de linguagem e língua. Entendendo a linguagem como uma habilidade, os linguistas definem o termo como a capacidade que apenas
os seres humanos possuem de se comunicar
por meio de línguas. Por sua vez, o termo “língua” é normalmente definido como um sistema
de signos vocais utilizado como meio de comu-

cura discutir novos objetivos; atitudes perante a vida
e a morte, crenças, comportamentos, religiões etc. e
a linguística que, grosso modo, estuda o meio essencial da comunicação humana, a linguagem. (FÁVERO
& MOLINA, 2004, p. 132).

Silva (2018, p. 24) prossegue defendendo que, uma vez entendida a necessidade
de entrelaçar as duas áreas que eram paralelas, mas isoladas, os trabalhos relacionando
essas áreas surgem e a História passa a ser
vista não apenas como um saber de fatos.
Muito ao contrário disso, pensadores
modernos dizem que os fatos não possuem
realidade exterior e, portanto, dependem exclu365
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sivamente de ideias e representações. Assim,
repensar a História passar a ser uma condição
sine qua non, afinal:
Quando se trabalha com fatos ocorridos na longa
duração do tempo, e, consequentemente, se propõe
levar em conta os saberes construídos em estados
de sociedades diferentes, pertencentes a áreas culturais eventualmente diferentes, é preciso constituir
uma concepção do objeto (os saberes construídos
sobre as linguagens e as línguas) tão pouco normativa sobre o plano epistemológico quanto possível
(COLOMBAT; FOURNIER; PUECH, 2017, p. 16).

De fato, os estudos da linguagem já
contavam com certo rigor, servindo-se diretamente da lógica positivista-empirista empregada nas ciências naturais, ou do comparatismo
dos neogramáticos, que empregavam o positivismo de maneira mais refinada e adequada a
tais estudos. O então professor Saussure integrava esse grupo.
Assim é que o catedrático, manifestamente, serviu-se do pensamento de vários outros estudiosos para desenvolver a teoria e o
método que finalmente dariam à linguística o
status quo de ciência. O pensamento saussuriano, portanto, como nenhum outro, não é fruto
do acaso, mas foi historicamente desenvolvido
a partir de toda produção intelectual e teórica
obtida sobre a linguagem até aqueles dias e, à
qual, o estudioso teve acesso (MILANI, 2000
apud RODRIGUES, 2008, p. 5).
Saussure, pai da linguística moderna,
com base no estruturalismo, mostrou que a
língua poderia ser exclusivamente como uma
forma (livre de suas substâncias) e que esta
forma se constituía pelo jogo sistêmico de relações de oposição. Jogo este que funciona de
tal modo que nada é num sistema linguístico
senão uma teia de relações de opiniões (FARACO, 2005 apud SILVA, 2008, p. 6).

LÍNGUA, LINGUAGEM E VARIAÇÕES
LINGUÍSTICAS
Segundo Bortoni-Ricardo (2004), ao
entrar para a escola, a criança está transitando
de uma cultura predominantemente oral, para
outra permeada pela escrita e, consequentemente, irá encontrar na sala de aula uma grande variação no uso da língua. Como ainda não
domina muitos recursos comunicativos, devido
à falta do contato com a língua escrita, não
consegue monitorar tanto a fala, principalmente
em instâncias públicas formais (apud CALLIAN
& BOTELHO, 2014, p. 8).
Possenti (1996, apud Bortoni-Ricardo,
2013, p. 61) afirma que o “[...] objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou talvez mais
exatamente, o de criar condições para que ele
seja aprendido”. Trata-se de uma verdade incontestável, de um direito a ser contemplado
pelo professor de língua e pela maior agência
responsável em oferecê-lo: a escola.
Entretanto, mais do que ensinar a norma padrão, culturalmente prestigiada, é necessário levar o aluno a pensar sobre a língua que
usa, a refletir criticamente sobre as várias possibilidades de uso de seu idioma, sem fazer juízos de valor, sem julgamentos pré-concebidos
e sem preconceitos linguisticamente postos
(OLIVEIRA, 2016, p. 2).
No Brasil, já se desenvolvia o Estruturalismo linguístico, desde a década de 1950, e,
a partir de meados de 1960, os atlas linguísticos no âmbito da Dialetologia urbana. Neste
cenário, as pesquisas que começam a se desenvolver sob a designação “Sociolinguística”
objetivam descrever materiais empíricos da língua portuguesa, observando sua diversidade e
levando em conta os fatores linguísticos (como
pretendia o estruturalismo) e os fatores geográficos (como visava a Dialetologia). Mas, tudo
isso, sem deixar de priorizar as variedades sociais e suas bases históricas relacionadas à
formação da sociedade brasileira (MOREIRA &
SILVA, 2013 apud SANTOS, 2015, p. 95-96).
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Conforme Santana & Neves (2015), às
variações linguísticas constituem, junto com
o português padrão, a Língua Portuguesa do
Brasil, falada por mais de 190 milhões de brasileiros (IBGE, 2010). A diversidade de linguagem presente na população contribui para a
complexidade das diferentes falas. No entanto,
muitas vezes, durante o ensino da língua materna, essas diferenças são desprezadas e consideradas um desvio da norma padrão.

Nesse sentido é possível perceber que
tal como a desigualdade social, a diversidade
linguística não tem sido contemplada pelo sistema de ensino, pois nem sempre propõe uma
educação que reconheça as diferenças e influências na língua, assim como rege a sociolinguística, que leva em conta o ensino voltado
para o respeito às experiências dos alunos,
bem como às diferenças socioculturais e às variedades linguísticas (SCUDELER, 2014, p. 1).

Mattoso Câmara Júnior (1986) abordou a linguística em sua diversidade de conceitos e de escolas, sua evolução, desde os
estudos pré-linguísticos aos estudos de Fonética e Fonologia. Para Mattoso, a invenção da
escrita propiciou à humanidade a percepção
da existência de formas linguísticas à medida
que transformavam o som em escrita convencional, criando uma nova atitude social, cujo
clima em relação à linguagem e seu estudo
podem desenvolver-se através do impacto de
fatores sociais e culturais, o que originou a criação da gramática (SILVA, 2008, p. 10).

Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1997, p. 28):

Nas palavras de Juchem (2008, p. 14):
Na instauração da linguagem, depreende-se a importância da fala, que, segundo a teoria saussuriana, é
“o embrião da linguagem”, porque, afinal, é por onde
esta começa. Esse processo iniciado e articulado
pelo circuito da fala, num movimento de associação
e coordenação, é o responsável pela organização da
língua enquanto sistema. Esse sistema – a língua –
é fato social possível pelo fato individual – a fala –,
ainda que não exista sem a massa de falantes. O
indivíduo, “senhor” da fala, promove a língua, mas ela
só é completa na massa; é “um tesouro depositado
pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade, um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro ou, mais
exatamente, nos cérebros dum conjunto de indivíduos” (SAUSSURE, 2006, p. 21). Tomando por base
essa definição, conclui-se, ainda, que a língua é, para
Saussure, virtual e comum, isto é, algo que existe
potencialmente pelo social (JUCHEM, 2008, p. 14).

[...] O princípio de equidade reconhece a diferença
e a necessidade de haver condições diferenciadas
para o processo educacional, tendo em vista a garantia de uma formação de qualidade para todos, o
que se apresenta é a necessidade de um referencial
comum para a formação escolar no Brasil, capaz de
indicar aquilo que deve ser garantido a todos, numa
realidade com características tão diferenciadas, sem
promover uma uniformização que descaracterize e
desvalorize peculiaridades culturais e regionais. É
nesse sentido que o estabelecimento de uma referência curricular comum para todo o País, ao mesmo
tempo que fortalece a unidade nacional e a responsabilidade do Governo Federal com a educação, busca garantir, também, o respeito à diversidade que é
marca cultural do País, mediante a possibilidade de
adaptações que integrem as diferentes dimensões da
prática educacional (BRASIL, 1997, p. 28).

Por diversas vezes um tratamento igualitário não consegue alcançar a todos os indivíduos, sendo necessário em alguns momentos
que o Estado, por meio de aparatos políticos e
educacionais, intervenha de modo a alcançar
uma igualdade a partir da desigualdade. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais surgem no
sentido de estabelecer um referencial curricular
que fortaleça a nossa educação, mas que não
ignore a diversidade de nosso país (FERREIRA, 2015, p. 15).
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Para Saussure (2006), a linguagem é
uma faculdade humana, uma capacidade que
os homens têm para produzir, desenvolver,
compreender a língua e outras manifestações
simbólicas semelhantes à língua. A linguagem
é heterogênea e multifacetada: ela tem aspectos físicos, fisiológicos e psíquicos, e pertence
tanto ao domínio individual quanto ao domínio
social.
Para Saussure (2006), é impossível
descobrir a unidade da linguagem. Por isso,
ela não pode ser estudada como uma categoria única de fatos humanos. A língua é diferente. Ela é uma parte bem definida e essencial
da faculdade da linguagem. Ela é um produto
social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias estabelecidas e
adotadas por um grupo social para o exercício
da faculdade da linguagem. A língua é uma unidade por si só. Para Saussure (2006), ela é a
norma para todas as demais manifestações da
linguagem. Ela é um princípio de classificação,
com base no qual é possível estabelecer uma
certa ordem na faculdade da linguagem (VIOTTI, 2008, p. 15).

No entendimento de Neto (2017, p.
04), a variação linguística trabalha com alguns
aspectos extralinguísticos, como questões históricas, sociais, geográficas dentre outras. Esses fatores interferem na língua, ocasionando
diversos tipos de variações que a enriquecem.
Considerando a amplitude geográfica
do nosso território nacional, suas diversas culturas e construções históricas e sabendo que
a língua integra todos esses processos, constata-se no Brasil uma ampla variação linguística. Acredita-se que tais variações sejam elas
um recorte geográfico/regional, social, ou de
ambos, que devam ser consideradas como a
língua em sua plenitude, não sendo tratadas de
forma melhor ou pior que outra.

Diante disso, a escola não pode se recusar, como fez por muito tempo, a reconhecer
essa realidade tangível que a língua possui.
Essa espécie de conhecimento, de acordo com
Bagno, Gagné e Stubbs (2002, p. 17), é fruto de
fatores como o surgimento e desenvolvimento
da teoria da variação- “cujas investigações puseram a nu a absoluta falta de fundamentação
empírica e teórica para o prosseguimento de
A linguagem humana baseia-se em uma propriedade uma pedagogia linguística centrada na velha
elementar que também parece ser biologicamente noção de erro” (apud DUTRA, 2014, p. 11),
isolada: a propriedade da infinitude discreta, exibida
em sua forma mais pura pelos números naturais 1,
2, 3... As crianças não aprendem essa propriedade;
a menos que a mente já possuísse esses princípios
básicos, nenhuma evidência poderia fornecê-los. De
maneira semelhante, nenhuma criança precisa aprender que há sentenças de três e quatro palavras e não
sentenças de três palavras e meia, e que elas continuam assim por diante; é sempre possível construir
uma sentença mais complexa, com uma forma e um
significado definidos. Esse tipo de conhecimento precisa ter vindo para nós da “mão original da natureza”,
para usar a frase de David Hume [...], como parte
de nossa capacitação biológica (CHOMSKY, 2005,
p. 30).

A variação linguística é um fato natural e inevitável
em uma nação grande e extensa como a brasileira,
se levarmos em conta a heterogeneidade social e os
diferentes graus de contato intergrupal das diversas
comunidades existentes. A variedade linguística é
entendida como o conjunto das modalidades da língua, caracterizadas por peculiaridades fonológicas,
sintáticas e semânticas, determinadas, de um modo
geral, por três fatores: o geográfico, o sociocultural
e o nível da fala. O responsável pela divergência linguística entre diferentes subgrupos de uma comunidade local seria o fator sociocultural, estando, entre
seus aspectos distintivos, a idade, o sexo, a classe
social, a profissão, o grau de escolaridade. Por fim,
está o nível da fala ou o registro de uso, que se refere
ao nível de formalidade da situação em que ocorre a
comunicação (BOHRER, 2009, p. 22-23).
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As mudanças que ocorrem na língua
são resultantes (muitas vezes) dos fatores
externos que envolvem a sociedade. Bagno
(2009) afirma que “a língua é uma instituição
social, ela é parte integrante da vida em sociedade, por isso as mudanças que ocorrem na
língua resultam da ação coletiva de seus falantes” (BAGNO, 2009, apud RODRIGUES, 2013,
p. 19),
Tudo o que acontece numa língua viva, falada por seres humanos, têm uma razão de ser. E essa razão de
ser não tem nada a ver com a preguiça, o descaso,
a corrupção moral, a falta de inteligência, a mistura
de raças, e outras alegações preconceituosas que
vêm sendo repetidas desde antes de Cristo (BAGNO,
2009, p. 44).

Considerando isso, deve-se atentar
para a relevância de levar em consideração
esse fenômeno linguístico, tendo em vista que
a variação linguística deve ser respeitada e
valorizada – por seu componente funcional.
Contudo, não se deve deixar de lado a norma
padrão de nossa língua nem seu estudo, principalmente em contextos escolares. O que se faz
necessário é o debate em sala de aula sobre a
temática, considerando tais aspectos de forma
crítica.
Dutra (2014, p. 15) vai além, ao defender o quão é perceptível que a gramática resiste a essas variações, mesmo sabendo que elas
já ocupam um espaço considerável em nossa
sociedade.
O Brasil possui uma variedade linguística muito ampla, devido às características de
cada região, as diferenças sociais etc. e, por
isso, nem todos têm acesso à cultura que é
destinada à “elite”, embora a escola trabalhe
a linguagem formal dentro da sala de aula, ela
não tem uma didática apropriada, pois, não,
se leva em consideração a realidade social do
grupo, aplicando a norma padrão como a única, verdade absoluta, como se os alunos não
soubessem nada em relação à língua, desprestigiando-os e desprezando-os, gerando preconceito.

No discernimento de Scudeler, O ensino de Língua Portuguesa deve levar o educando a perceber a multiplicidade de usos e
funções da língua, pois é principalmente nas
aulas de língua materna que o estudante tem
a oportunidade de aprimoramento de sua competência linguística, momento em que são oferecidos a ele instrumentos que os ajudem a
refletir sobre o uso da língua na vida e na sociedade (2014, p. 3).
Para corroborar seu entendimento a
autora cita os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio:
O desenvolvimento da competência linguística pelo
aluno do Ensino Médio não está pautado na exclusividade do domínio técnico de uso da língua legitimada pela norma padrão, mas, principalmente, no
saber utilizar a língua em situações subjetivas e/ou
objetivas que exijam grau de distanciamento e reflexão sobre contextos e estatutos de interlocutores – a
competência comunicativa vista pelo prisma do valor social e simbólico da atividade linguística e dos
inúmeros recursos concorrentes (BRASIL, 1999 apud
SCUDELER, 2014, p. 3).

Moura e Cambrussi (2008, p. 69) elucidam que a gramática, a fonologia e a estrutura conceptual são fatores intrínsecos de uma
língua, provavelmente ligados a uma gramática
universal e ao aparato cognitivo humano. Uma
mesma estrutura gramatical pode servir para
a expressão de diferentes culturas e de vários
significados. A língua não condiciona nossa
forma de pensar.
No entanto, ainda que não defina o
tipo de gramática de um povo, a cultura certamente afeta a forma como vemos a nossa
língua e a língua dos outros povos. É muito
difícil sermos objetivos em questões de opinião
sobre línguas, tanto quanto é difícil sermos objetivos em questões políticas. Isso ocorre porque a língua é a face visível de uma cultura.
Não por acaso, muitas vezes usamos a mesma
palavra para designar um povo e a sua língua:
português, francês, alemão, etc.
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Para fundamentar essa questão socioSob esse prisma, a língua deve ser tralinguística, Viotti (2008, p.16) exemplifica de tada, na sala de aula, segundo os mais diverforma satírica:
sificados contextos de uso social, e, por isso,
é preciso que seja abandonada a ideologia de
Uma consequência do fato de a língua ser social é uma língua estudada isoladamente das prátiela ser também convencional: ela existe e se mantém cas sociais reais, em que há o predomínio de
por um acordo coletivo tácito entre os falantes. Isso exemplos descontextualizados e de exercícios
significa que um falante de uma língua não pode fazer mecanicistas que enfatizam apenas o ensino
modificações nessa língua a seu bel prazer. Imagi- da gramática normativa através de estratégias
nem, por exemplo, um falante do português que não que não favorecem ao aluno a oportunidade de
goste de chamar os dias da semana de segunda- refletir sobre sua língua materna e dominá-la
-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, com competência (OLIVEIRA, 2016, p.3).
sábado e domingo. Ele resolve, então, sozinho, chamar esses dias de, por exemplo, luau, mortal, mercurial, total, livral, saturnal e solal. Daí ele liga para o
médico para marcar uma consulta, e diz que prefere
ser atendido no próximo mercurial, porque em todos
os mortais e torais ele trabalha o dia inteiro. Vocês
acham que a recepcionista do consultório vai entender? Certamente que não. A comunicação humana
seria impossível se a língua não fosse convencional
(VIOTTI, 2008, p.16).

Como ensinam Moura e Cambrussi
(2008, p. 69), é preciso não confundir: uma
coisa é a forma como vemos uma língua, em
função de seu papel social e de seu poder; outra são as características objetivas de cada língua. No entanto, faz parte do jogo uma mistura
entre as duas coisas, e as pessoas costumam
qualificar os traços gramaticais das línguas a
partir do que pensam sobre elas. Por exemplo,
tomemos a situação do inglês hoje em dia. Trata-se da língua internacional, com domínio na
ciência, no comércio, na cultura pop, na informática etc.
Com base nesse domínio, muitas pessoas exprimem conceitos sobre o inglês, tais
como: é uma língua simples e objetiva, a gramática não é tão complicada, não tem uma
conjugação verbal tão difícil como o português
etc. É aquela questão: o inglês domina o mundo porque é simples, ou parece simples porque domina o mundo? Na verdade, a melhor
alternativa parece ser a segunda: em função
de seu valor social e de seu poder, à língua
inglesa se atribuem propriedades positivas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a devida importância dada a esse tema da variação linguística nos livros
didáticos veio muito tardiamente, uma vez que, o próprio ensino escolar no Brasil se popularizou
apenas na década de 1960 e desde essa época o foco era exclusivamente no ensino da gramática: a norma culta. A abordagem do tema da variação linguística nas escolas teve início apenas
na década de 1990. Todavia, ainda há falhas no ensino dessa temática que precisam ser analisadas e trabalhadas de uma melhor maneira no ambiente escolar para impedir a continuidade
dos preconceitos linguísticos.
Assim, tendo em vista a diversidade cultural do Brasil é importante que o ensino da
língua portuguesa oportunize aos educandos compreender o fenômeno chamado de variação
linguística, respeitando a forma que cada indivíduo tem de se expressar estando ele dentro ou
fora do ambiente escolar. Uma vez que, em diferentes regiões de um mesmo país a língua falada
ganha características singulares evidenciando e enaltecendo, dessa forma, os valores culturais,
as diferenças sociais e o regionalismo.
As dimensões social, funcional, interacional e pragmática incorporadas à noção de língua possibilitam a inclusão da noção de sujeito. Não se trata do sujeito teórico, mas de um sujeito real inserido em situações concretas, com papéis sociais múltiplos e diversificados, sobretudo
aqueles pertencentes às sociedades urbanas e industrializadas e em constante processo de
adaptação e readaptação.
Sendo assim, é imprescindível que o professor, na escola, apresente ao aluno e lhe possibilite conhecer e aprender a fazer uso dos mais variados modelos e tipos de textos e gêneros
existentes, para que ele possa ultrapassar a simples produção de conjuntos aleatórios de frases
para distingui-las e produzi-las de maneira significativa, considerando a noção de unidade semântica. Os estudos linguísticos tiveram um avanço significativo e muito ainda terão os linguistas
para pesquisar, deixando sua contribuição acerca da linguagem humana – fonte inesgotável de
pesquisa.
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GESTÃO ESCOLAR E AÇÕES PARA INTEGRAR
FAMÍLIA E ESCOLA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a maneira que a gestão escolar pode estruturar meios para garantir a participação das famílias na escola, na formação do indivíduo e sobre
a importância dessa integração entre ambas. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica baseadas em livros, sites e artigos, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, com aportes teóricos dos principais autores, Oliveira (2002) e Costa (2006). Falar
da participação dos pais na escola pode se entender como algo laborioso e complexo, pois a
relação que a família tem com a escola não é amistosa e contínua. A perspectiva mostra algumas causas que têm tornado distante a relação família-escola e como essa ausência de proximidade pode ser amenizada, apresentando algumas estratégias em que a instituição escolar,
sendo ela democrática, deve desempenhar para contribuir com a aproximação das mesmas.
Enfatizando, portanto, que a gestão escolar deve ter a iniciativa para organizar ações e criar
estratégias capazes de envolver as famílias para oportunizar essa integração.

Palavras-chave: Família-Escola; Gestão Escolar; Participação.
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INTRODUÇÃO

A

parceria da escola com as famílias sempre foi um assunto muito questionado em
razão de existir uma necessidade de socialização entre elas para a evolução no
processo educacional e um melhor desenvolvimento escolar. Sabe- se que tanto
a família quanto a escola são importantes para a formação de um cidadão crítico e ativo na sociedade.
De acordo com Szymanski (2009), o que escola e família têm em comum é o fato de
prepararem os membros jovens para sua inserção futura na sociedade e para o desempenho
de funções que possibilitem a continuidade da vida social. Para a autora ambas apresentam um
papel considerável na construção do futuro cidadão e sua formação.
No entanto, diferentes motivos levam ao afastamento dessas duas instituições. As famílias muitas vezes deixam de se envolver no ambiente escolar e nas atividades que requerem sua
participação e em contrapartida as mesmas não se sentem acolhidas pelos gestores escolares.
Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em 2014, a escola deve estimular a
participação dos pais e responsáveis na educação dos seus filhos, mobilizando-os a acompanhar todo ato educativo, desde as atividades escolares até os processos promovidos pela
escola.
É preciso então reverter este cenário e entender que a educação não é responsabilidade
única da escola, que a parceria com as famílias é fundamental e estes devem estar em constante
harmonia, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento do indivíduo. A escola, por promover o
ensino e a socialização, tem a função de dar o ponto de partida para esse contato maior entre
todos.
Criar mecanismos para incentivar a constante participação dos pais no ambiente de
ensino é o grande desafio para a gestão escolar que deve além de possibilitar encontros para
discutir questões como reclamações, reuniões, notas, estar à disposição em horários mais acessíveis e certificar que a escola está aberta a diálogos e novas opiniões. Sendo assim, este artigo
tem o objetivo de analisar as estratégias que a escola utiliza para interagir com as famílias.
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O PAPEL DA FAMÍLIA E DA
ESCOLA NA CONTRIBUIÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
A família é vista como base principal no
desenvolvimento humano perante a sociedade.
No entanto, diante das diversas mudanças no
mundo, principalmente sociais, houve uma alteração na estrutura familiar que atualmente é
bastante diferente do antigo padrão formado
há anos atrás, surgindo assim, novas composições familiares, ou seja, famílias constituídas
sob as mais variadas formas. Apesar das mudanças e transformações, a família ainda consiste em um conjunto de vínculos afetivos onde
se dá todo o processo de humanização do indivíduo.

Essas mudanças que a sociedade tem
passado devido aos avanços tecnológicos, de
informações e tantos outros, tem repercutido
na estrutura da família e consequentemente
da escola. A escola por sua vez apesar das
modificações, segue exercendo sua missão de
transmitir conhecimentos. Entretanto, a mesma
tem encontrado obstáculos em compreender
essas mudanças sociais, familiares e a agregar
as novas responsabilidades destinadas a ela.
A escola, precisa ser vista como um caminho entre a família e a sociedade, pois tanto a
família quanto a sociedade voltam seus olhares
exigentes sobre ela. Para a sociedade a escola
é uma extensão da família e tem o dever de
formar cidadãos livres, aptos para exercer suas
próprias escolhas, sem negligenciar o coletivo,
além de ter a função de socializar o conhecimento e as relações. É indispensável que ela
proporcione um ambiente educativo adequado
aos riscos de erros e acertos, de desenvolver o
pensamento, de conectar o conhecimento com
as vivências do aluno, construindo assim um
espaço de aprendizagem.

Por ser o primeiro ambiente de convivência e grupo social na qual o sujeito interage, ela tem a missão importante de educar. E
educar não é uma tarefa fácil pois exige comprometimento, constância e dedicação. Conduzir novas aprendizagens, instruir através de
valores, princípios, laços afetivos, contato com
as primeiras regras do âmbito familiar é um traA escola tem como atribuições: cumbalho significativo da família e neste contexto
exemplos e atitudes serão assimilados para fu- prir a proposta pedagógica apresentada para
turamente serem colocados em prática. Sobre a família, sendo coerente nos procedimentos
e nas atitudes do dia a dia; proporcionar ao
o assunto Oliveira diz:
aluno liberdade para se manifestar na comuniA família é a primeira agência de controle social da dade escolar, de forma que seja considerado
qual a criança participa, ocorrendo uma socialização como elemento principal do processo educabaseada em contatos primários, mas afetivos, diretos tivo; receber os pais com prazer em reuniões
e emocionais”. Os valores adquiridos na família são periódicas, esclarecendo o desempenho do
insubstituíveis, tornando-a assim, responsável legal aluno e, principalmente, exercendo o papel de
da criança no processo de educar e transmitir valores orientadora diante de possíveis situações que
possam vir a necessitar de ajuda, de forma
éticos e morais (OLIVEIRA, 2003, p. 66).
a oferecer uma educação de qualidade para
Segundo o autor, a família tem concei- seus alunos; entre outras.
tos que são fundamentais aos indivíduos e é
papel dela transmitir valores éticos e morais.
Desse modo é necessário a mesma se conscientizar sobre a forte influência que tem na
construção do caráter do indivíduo, de como
irá intervir na vivência e maneira dele ver o
mundo, além de perceber a relevância do seu
papel de educadora e protetora.

É responsabilidade da escola implantar práticas para estimular o vínculo com as
famílias, pois são insubstituíveis no processo
educacional dos alunos. Desse modo, a participação e contribuição efetiva das famílias é
de extrema importância. Portanto é importante a família e escola estarem em harmonia e
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alinhadas, pois ambas contribuem para um
desenvolvimento de sucesso do indivíduo. O
aprendizado na escola é tão importante quanto uma boa educação familiar. A escola é um
ambiente de ensino coletivo, dos grupos, das
trocas, e a família é a área mais privada, particular e específica. Sendo assim a família e
a escola apesar de distintas, buscam atingir
objetivos em comum, apresentam funções semelhantes, porém complementares como nos
apresenta Costa:

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a
escola” (LDBN 9394/96, Art. 12, Parágrafo 6)

Porém, ainda existe um distanciamento
entre as mesmas nos métodos educativos. Nas
instituições de ensino temos alguns discursos
em questão, alegam que as famílias têm designado suas responsabilidades educacionais
exclusivamente às escolas. Poli (2009, s/p)
A responsabilidade de educar não é exclusivamente afirma que,
da Família nem da Escola. Se a Família atua de forma
profunda e durante muito mais tempo, a Escola tem
condições especiais para influir sobre o educando,
pela formação especializada de seus elementos. Nenhuma das duas pode substituir totalmente a outra.
Torna-se necessário o entrosamento, contribuindo
cada um com a sua experiência (COSTA, 2006, p.
46).

Baseando- se no princípio pautado por
Costa as intervenções educacionais se complementam com a atuação escola e família, a
escola é uma grande parceira da família e a
família é a grande parceira da escola, e ambas
devem cumprir com seu papel de educadora.
Tudo isso parte da educação que tem por base
a família e a escola trabalhando juntas, famílias
possibilitando um suporte e a escola oportunizando preparo para o meio social.

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA
Vimos então o papel das duas instituições responsáveis pela formação humana em
nossa sociedade. A educação dispõe de um
caráter formal e socializador, e tanto a família
como a escola são essenciais na vida dos sujeitos inseridos nesse processo. A partir da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB 9394/96), a escola tem obrigação de se
articular com as famílias, e os pais têm o direito a ter ciência do processo pedagógico, bem
como de participar da definição das propostas
educacionais. O Artigo 12, parágrafo 6 da LDB
destaca que: “Os estabelecimentos de ensino,

Os pais são responsáveis pela educação dos filhos
e a escola deve ser parceira com os pais na educação das crianças. Os pais não devem delegar para
o colégio toda a responsabilidade da educação de
seus filhos, mas se aproximar da escola para buscar
e incentivar essa parceria (POLI, 2009, s/p).

As instituições de ensino também se
manifestam com relação a ausência de atuação
dos pais na vida escolar dos filhos e o baixo
rendimento dos alunos geralmente se atribui a
esse motivo. Segundo SILVA percebemos que
em qualquer conversa informal com os professores, a família vem à baila geralmente como
vilã pelas mazelas vividas no cotidiano escolar
(SILVA, 2003, p.187).
Sendo assim, muitas vezes não é compreendido o real motivo dessa ausência familiar no ambiente escolar. Normalmente, a maior
parte dos pais não participam por não conhecerem seus direitos e deveres, alguns por não
serem alfabetizados, apresentarem níveis de
escolaridade baixos ou muitos responsáveis
estão inseridos em longas jornadas de trabalho.
Há ainda os que até procuraram ter
uma atitude mais ativa na vida acadêmica de
seus filhos, mas se afastaram, pois nas poucas vezes que tentaram não foram bem acolhidos, afirmando que a escola não dá a abertura
para sua participação, pois combina horários
para reuniões e acompanhamentos que coincidem com suas jornadas de trabalho. ESTEVES
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(1999) assegura que a família renunciou às
suas responsabilidades no âmbito educativo,
passando a exigir que a escola ocupe o vazio
que eles não podem preencher.

mília e escola é de extrema importância. O ser
humano em seus primeiros anos de vida, ainda
não tem a habilidade e competência de tomar
suas próprias decisões e agir por si mesmo.
Nesse sentido, tanto a família quanto a escola
De acordo com KOLLONTAI (1982, p. apresentam bases relevantes para norteá-lo no
55), a falta de tempo impede os pais de educa- desenvolvimento cognitivo e social.
rem integralmente seus filhos e, na realidade,
a rua é quem acaba por educá-los. Isto talvez
E, para que o papel de cada uma seja
justifique porque as famílias tendem a transfe- realizado e um complemente o outro, é necesrir para a escola suas responsabilidades, so- sário que ambas se aliem e trabalhem juntas
brecarregando as funções da escola. O fato é nessa tarefa, adotando um esforço conjunto
que o que não deve ocorrer é o depósito de em favor do mesmo. Existem algumas razões
responsabilidade da família sobre a escola ou para isso.
vice-versa. Partindo desse contexto é necessário que cada uma dessas instituições assumam
A começar por um melhor acompanhaas atribuições que lhes cabem,
mento. O indivíduo precisa de suporte para atividades do dia a dia e uma das mais essenciais
A partir destas colocações, vê-se que a relação fa- é a escola. Dessa forma, pais e responsáveis
mília-escola está permeada por um movimento de devem se unir aos colaboradores da instituição
culpabilização e não de responsabilização comparti- de ensino, com o intuito de auxiliar e acomlhada, além de estar marcada pela existência de uma
panhar na realização e revisão dos exercícios,
forte atenção da escola dirigida à instrumentalização
dos pais para a ação educacional, por se acreditar para que possam desenvolver um raciocínio e
que a participação da família é condição necessária ter um aprendizado real, observando de perto
conhecendo as facilidades e dificuldades para
para o sucesso escolar (OLIVEIRA, 2002, p.107).
repassá-las à instituição de ensino.
Segundo o autor esta relação se move
A relação entre família e escola aumenna transmissão de culpa, mas culpar uma a outra não irá mudar o distanciamento e a relação ta o esforço e o rendimento dos alunos. Afinal,
entre as mesmas. Apesar das dificuldades de quando eles percebem essa união, e dela reacompanhar a vida escolar, essas responsabi- sulta auxílio e estímulo, as chances de se intelidades devem ser cumpridas, para que o in- ressarem e se dedicarem mais às tarefas esdivíduo se desenvolva integralmente. A escola colares são maiores. Isso, com certeza, reflete
por sua vez considera ser flexível para integrar positivamente no rendimento deles.
as famílias.
Como consequência disso, o que se vê
Deste modo é necessário que prossi- é a conquista de melhores resultados. O aluno
gam na mesma direção no que diz respeito aos motivado e que pode contar com o apoio dos
objetivos que pretendem atingir, caso contrário, pais ou responsáveis, bem como de professoas oportunidades irão se fechando, transfor- res e diretores, naturalmente tende a se envolmando a falta de uma educação de qualidade ver mais com os estudos. Nesse contexto, uma
em uma grande barreira para o avanço social. boa relação entre a família e a escola é capaz
de reduzir a indisciplina. Ao se sentir acolhiEntende-se que, escola e família são do e apoiado em suas atividades, em casa e
agências socializadoras diferentes, apresentam na escola, o aluno irá deixar o comportamento
pontos comuns e divergentes: compartilham a inadequado e passará a ter mais foco, respeitarefa de preparar os sujeitos para a vida, mas tando os momentos de aula.
contrastam nos propósitos que têm nas práticas de ensinar. O fato é que a relação entre fa379
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vamente o desempenho do indivíduo. Assim
é preciso garantir a participação da família no
espaço escolar, interagindo com o gestor, com
o corpo docente, com a parte administrativa e
Quando pensamos em educação de demais serviços. Como bem diz Piaget:
qualidade nos dias atuais é necessário ter em
mente que a família deve estar inserida, ativa e Uma ligação estreita e contínua entre os professores
em parceria com a escola, com atuação em to- e os pais leva, pois a muita coisa que a uma infordos os âmbitos, pois família e escola com res- mação mútua: este intercâmbio acaba resultando em
ponsabilidades compartilhadas seguem para ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoaum caminho da garantia de uma educação de mento real dos métodos. Ao aproximar a escola da
vida ou das preocupações profissionais dos pais, e
qualidade.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E A
INICIATIVA PARA INTEGRAÇÃO
FAMÍLIA ESCOLA

Se família e escola tem como propósito
uma educação de qualidade, é importante que
trabalham juntas, que estruturam a educação
escolar de maneira sincrônica, que haja comunicação entre elas, que conheçam o trabalho
uma da outra, proporcionando aos indivíduos
estabilidade na construção do conhecimento,
contribuindo para o ensino e formação de cidadãos críticos e com habilidades e competências para encarar a complexidade de nossa
realidade,
A comunicação entre escola e família passa pela
intermediação da criança, sendo esta comunicação
aparentemente de mão única, por haver pouco espaço institucional para a manifestação das famílias. A
ação das famílias é limitada e determinada de acordo
com os interesses da escola. Assim,”num primeiro
momento, defende-se uma participação ampla dos
pais na escola, mas o que se verifica é uma participação que tem a ver com o fato de conhecer o trabalho
da escola” (OLIVEIRA, 2002, p.105).

Como diz o autor, a criança é o intermédio de comunicação entre a família e a escola. Quanto maior o envolvimento familiar na
vida acadêmica, maiores serão os benefícios
para os alunos. Por isso é tão importante as
famílias conhecerem os trabalhos da escola,
pois assim os estudantes percebem que as
duas instituições estão associadas, se sentem
respaldados na estruturação de seu desenvolvimento e isso aumenta o vínculo de confiança
da família com a escola e também das possíveis parcerias entre elas, impactando positi-

ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola chega-se até mesmo
a uma divisão de responsabilidades [...] (PIAGET,
2007, p.50).

De acordo com o autor, a aproximação
dessas instituições, resulta numa divisão de
compromissos, sendo em comum apoio mútuo. Mas para que essa relação avance de maneira eficaz, deve- se dispor a iniciativa de um
dos lados.
Sendo assim, essa relação deve ter
como ponto de partida a própria escola, visto
que os pais têm pouco ou nenhum conhecimento sobre características de desenvolvimento cognitivo, psíquico e tão pouco, entendem
como se dá a aprendizagem, por isso a dificuldade em participar da vida dos filhos. Tancredi
e Reali (2001), Reali e Tancredi (2002), Caetano (2004) acreditam que a construção da parceria entre escola e família é função inicial dos
professores, pois eles são elementos-chave no
processo de aprendizagem.
Dada a formação profissional específica que têm, as tentativas de aproximação e de
melhoria das relações estabelecidas com as
famílias devem partir, preferencialmente, da escola, pois “transferir essa função à família somente reforça sentimentos de ansiedade, vergonha e incapacidade aos pais, uma vez que
não são eles os especialistas em educação”
(CAETANO, 2004, p. 58).
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Sendo assim, compete à gestão dar o
primeiro passo no exercício de oportunizar uma
proximidade da família na escola, por meio de
mecanismos eficientes e democráticos. Mas
para envolver os familiares nas elaborações
das propostas pedagógicas e nessa divisão
de responsabilidades, a escola deve buscar
meios para que a família possa criar o hábito
de fazer parte da vida escolar e perceber a
grande importância que possui no processo de
ensino aprendizagem, Paro diz:

assumam os compromissos necessários para
a sua efetivação” (LUCK, 2009, p. 71).
Desse modo, a escola deve fazer com
que as famílias se sintam importantes para o
desenvolvimento de ações educativas para a
aprendizagem do indivíduo, e assim, compreender o que cada um tem a ajudar na aprendizagem, partindo do ponto da diversidade das
famílias, em que cada uma possui sua ideia e
concepções sociais e culturais diferentes.

Portanto, pensar em estratégias, requer
uma ação da gestão escolar como a gestão
democrática, “ela gerencia através da democracia, pelo diálogo e pelo envolvimento do
coletivo” (LIMA, 2009). Um bom começo é fazer um levantamento de informações sobre os
responsáveis e suas necessidades. Com base
nisso, debater e avaliar com a equipe gestora
Segundo o autor, é importante apro- e docente quais as estratégias mais indicadas
veitar as oportunidades com as famílias não para a realidade escolar.
apenas de maneira convencional, mas com as
questões pedagógicas fazendo parte dos moAlgumas delas são essenciais para
mentos de integração. Por este motivo a escola essa integração. A principal e não menos imdeve ser mediadora e precisa criar interações portante se inicia na recepção de todas as
entre as partes, pois a proximidade entre am- famílias. Cabe ao gestor escolar preparar os
bas, exige confiança e cabe a gestão escolar funcionários para receberem bem, pais e reselaborar planos para atrair a família às práticas ponsáveis, pois são agentes importantes no
educativas.
cotidiano escolar e os mesmos devem se senA escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, para passar informações relevantes
sobre seus objetivos, recursos, problemas e também
sobre as questões pedagógicas. Só assim, a família
irá se sentir comprometida com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento de seu filho
como ser humano (Paro, 1997, p.30).

Considerando a necessidade de uma
ação democrática participativa por parte da
escola, compete à gestão escolar refletir claramente como deve colocar em prática estratégias pertinentes para a integração entre as
duas instituições educacionais.

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAR
FAMÍLIA E ESCOLA
Para conseguir parceria e um envolvimento maior das famílias no âmbito escolar,
é necessário analisar artifícios para promover
essa aproximação. Para que isso ocorra, a
gestão escolar deve manter uma postura democrática, “em que se criam condições e se
estabelecem as orientações necessárias para
que os membros de uma coletividade, não
apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas decisões mais importantes, mas

tir acolhidos e valorizados, para que possam
trabalhar em conjunto entre eles e com a equipe escolar.
Para que isso ocorra, é preciso criar
nas escolas uma cultura de diálogo com os
pais ou responsáveis. O gestor escolar é o
principal mediador dessa tarefa, porém essa
função não é apenas dele, todos os envolvidos
no ambiente escolar precisam estar à disposição para ouvir as famílias. Dourado diz:
saber ouvir todas as opiniões, estar atento às solicitações da comunidade, ouvir com atenção, delegar
responsabilidades ao máximo possível de pessoas,
mostrar a responsabilidade e a importância do papel
de cada uma para o bom andamento do processo,
garantir a palavra a todos, respeitar as decisões tomadas em grupo, criar ambientes físicos confortáveis,
tornar a escola um espaço de sociabilidade, valorizar
o trabalho participativo, destacar a importância da integração entre as pessoas, submeter o trabalho de-
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senvolvido na escola às avaliações da comunidade
e do conselho escolar, valorizar a presença de cada
um, desenvolver projetos educativos voltados para a
comunidade, ressaltar a importância da comunidade
na identidade da escola e tornar o espaço escolar
disponível para a comunidade (DOURADO, 2001, p.
37-38).

Partindo desta perspectiva, a instituição
escolar precisa refletir de maneira ampla o que
tem ocorrido para as famílias se ausentarem
tanto e aplicarem novos métodos de aproximação. Soares diz que,
apesar de haver muitas oportunidades dos pais estarem presentes no ambiente escolar, bem como a
importância de haver essa participação consciente,
é possível concordar que, embora seja interesse dos
pais saber da vida dos seus filhos, porém a escola
não pode deixar de relevar que muitos pais saem de
casa muito cedo e só voltam à noite e que dependem daquele emprego; por isso, frequentemente não
comparecem quando convocados. Uma saída para
esse tipo de problema é oferecer opções de horários
dentro do período de funcionamento da escola e que
o professor deixe anotações e solicite a colaboração
do auxiliar do período para atendimento ao pai (SOARES, 2010, p.16).

da reunião. Ao fazer o planejamento das datas
e dos horários, é importante se atentar a não
marcar encontros entre família e escola em horário comercial. A aproximação com as famílias, porém, não deve se resumir às reuniões
periódicas.
Abrir a escola nos finais de semana é
uma possibilidade, permitindo o uso de quadra,
biblioteca e outros espaços, como sala de informática. Pensar em atividades que envolvam
a colaboração mútua dos pais e dos filhos. Os
painéis e decoração das festas poderiam ser
partilhados com as famílias, numa tarefa para
casa junto das crianças. É possível convidar os
pais para compor a equipe de organização de
eventos, a escola poderia abrir as suas portas
para que os pais lá dentro, pudessem colaborar com os trabalhos.

Incentivá-los a participar de instâncias
como conselhos escolares, Associação de
Pais e Mestres, envolvendo os familiares na
elaboração da proposta pedagógica, etc. Assim, a escola tem um papel determinante no
cumprimento das ações do projeto pedagógico. É importante que a escola trabalhe com a
conscientização dos pais para uma verdadeira
Então é pertinente a gestão escolar
participação consciente.
criar estratégias que apontem à flexibilidade
de horários, para que os responsáveis possam
Quando a Família é orientada, no sentiparticipar sem a apreensão de ter que se audo de perceber a importância de seu papel para
sentar no trabalho, sentindo- se mais confortáo bom desenvolvimento da educação escolar,
veis para estarem juntos nessa parceria. Dentre
fica mais fácil visualizarmos práticas concretas
essas estratégias estão as seguintes:
de uma participação efetiva (VASCONCELOS,
1994, p. 77), também nos mostra exemplos
A escola precisa apoiar as famílias
de participação efetiva, como: Apoiar as mucom relação à diversidade cultural e religiosa
danças da escola; não ficar com saudosismos:
das mesmas. Não desrespeitar e ser sempre
no meu tempo participar da vida da escola
muito acolhedor, faz com as pessoas sintam-se
(Conselho de Classe, APM, reuniões, grupo de
bem, felizes e tranquilas no ambiente educaciomães, grupo de reflexões, acompanhamento
nal. Além disso, indiretamente se ensina e se
de alunos, reforço escolar, etc.) era diferente.
pratica a importância de sermos tolerantes e
respeitosos uns com os outros.
Os profissionais pais podem colocar
sua especialidade à serviço da escola (ex:
Determinar um calendário de reuniões
pais médicos, professores, padeiros, marceneianuais antes de iniciar o ano letivo para manter
ros, artistas, psicólogos, jardineiros, entre ouos pais e responsáveis cientes desse comprotros). Procurar superar a contradição entre a
misso, lembrando que, mesmo apresentando o
educação doméstica e a educação escolar (ter
calendário com antecedência, é sempre bom
valores comuns de respeito, verdade, justiça,
enviar um lembrete aos pais próximo da data
trabalho, liberdade, diálogo, etc.).
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Os eventos culturais e educativos são
uma ótima alternativa de aproximação. A instituição pode realizar gincanas, caminhada com
animais de estimação, noite cultural, entre outros. Essas atividades podem trazer inúmeros
benefícios como aumentar a confiança dos
pais na instituição escolar, as temáticas escolhidas para as apresentações culturais ampliam
os conteúdos transmitidos durante as aulas, os
eventos favorecem a comunicação e proporcionam a troca de experiências.
Desenvolver a integração das famílias
não só com a escola, mas também entre elas,
por meio de atividades desportivas. Organizar
times de vôlei ou futebol para os responsáveis,
oferecer aulas como zumba, dança, mostrando
que a escola também se preocupa com a saúde e o bem-estar das famílias.
Além das estratégias apontadas, não
podemos esquecer que a melhoria da comunicação escola-família também se faz importante. E um excelente e atual recurso para isso é
adotar a tecnologia como aliada nesse processo.

A comunicação e a troca de conhecimentos são planos fundamentais para a conexão dessa relação. De acordo com Costa
(2006, p.46) a escola deve estar preparada e
disponível para atender as necessidades da
comunidade quando é procurada e encontrar
meios para a conscientização da família sobre sua importância na atuação e colaboração
no processo de desenvolvimento dos filhos e
que, independentemente do nível de ensino,
o acompanhamento e a participação dos pais
tem que ser assíduo.
Assim, a escola deve pensar formas de
como estabelecer a atuação dos responsáveis
na educação, através de mecanismos de aproximação. Portanto, para planejar estratégias
é necessário o comprometimento de todos os
envolvidos no processo de educação, para que
descubram intervenções claras para o exercício pedagógico, na perspectiva da família na
escola. Dessa maneira, a gestão escolar prioriza estreitar laços e o clima de confiança, respeito e reciprocidade entre todos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Manter um site na Internet, pode ser
uma forma de aproveitar a ferramenta tecnológica para divulgar a todos o que se passa
no interior da escola. Desse modo, projetos,
cronogramas de avaliações, calendário de reuniões, galeria de fotos e vídeos e um espaço
para contato direto com a gestão seria uma
forma de aproximar, ainda que virtualmente, os
pais da escola.

Este artigo foi elaborado por meio de
pesquisa de base bibliográfica. As fontes de livros e artigos publicados foram utilizados para
identificar como a gestão escolar pode estruturar meios para garantir a participação das
famílias na escola, na formação do indivíduo
e sobre a importância dessa integração entre
ambas.

Também é interessante que a instituição esteja presente nas redes sociais, divulgando suas ações e estabelecendo mais uma
forma de se comunicar com os responsáveis
por meio do inbox. Os pais que autorizaram a
postagem de fotos em que seus filhos aparecem certamente se sentirão orgulhosos ao ver
os registros dos mesmos. Com isso, as chances de os posts serem compartilhados na web
aumentam e isso ajuda a promover a imagem
da escola de maneira positiva.

Os trabalhos de Oliveira (2002), Costa
(2006) e Dourado (2001) que abordam conteúdos e assuntos relacionados, contribuíram
para a execução e realização deste tema. Além
da análise de outros artigos, teses e outros
trabalhos científicos que tratam e apresentam
reflexões, propostas e opiniões que podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada. Diante do referencial teórico analisado, foi utilizado a pesquisa qualitativa
para responder o problema do estudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das análises apresentadas, é importante perceber que os instrumentos legais
reforçam a relevância da participação da família na escola. E não é apenas um direito, mas sim
dever da família participar da aprendizagem e do processo educacional. E a instituição de ensino
por sua vez tem a responsabilidade de promover essa união, se empenhando para o sucesso de
uma educação de qualidade e democrática.
A relação família e escola é uma parceria que dá muito certo, possibilitando assim resultados positivos para o desenvolvimento do aluno. Desse modo, quando a comunidade escolar
assume seu papel contribuindo de maneira espontânea, expondo suas ideias e refletindo sobre
os assuntos escolares, demonstrando interesse e responsabilizando-se pela educação e pelo
bem estar de seus filhos, o trabalho surte um efeito favorável, sendo todos contemplados pela
melhoria educacional. Sendo de grande importância que as duas instituições assumam sua responsabilidade educacional complementando uma a outra.
A escola por sua vez deve ter iniciativa para promover essa integração. Existem uma série de ações que a mesma pode realizar a fim de potencializar e aperfeiçoar a relação e parceria
com pais e responsáveis. Assim, sabendo da importância desta relação, a gestão escolar deve
mediar essa parceria proporcionando às famílias uma melhor forma de estarem acompanhando
os processos educacionais, fazendo intervenções e proporcionando a interação para que as
famílias se sintam parte deste processo.
Contudo, é fundamental que esse vínculo seja construído com transparência e clareza e
que um canal de comunicação seja estabelecido, permitindo que feedbacks construtivos sejam
dados entre ambas as partes. Sendo assim, destaco que a gestão escolar tem papel essencial,
como organizadora de práticas interventivas na instituição escolar, na criação de estratégias
para oportunizar harmonia, aproximação e que o diálogo, a interação e a atuação, possam estar
inseridos, fazendo parte integração família escola e potencializando sua importância.
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“RESTRITA” A CÉLULA DO PRIMEIRO COMANDO
DA CAPITAL RESPONSÁVEL POR EXECUTAR
AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA

RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar Dados sobre a Atuação da Organização Criminosa, Primeiro Comando da Capital, PCC, por meio de sua célula chamada de Sintonia Restrita, o PCC montou células de inteligência para matar agentes da área de segurança pública,
O nome “restrito” vem do fato de que, quando o membro do PCC recebe esta tarefa, fica escalado exclusivamente para ela. São pessoas que, quando participam destas missões, tentam
não falar pelo celular, para evitar rastreamento. Os criminosos que fazem parte desta célula,
são obstinadamente mais dedicados à causa criminosa, podemos comparar estas pessoas aos
terroristas que colocam bombas em seus corpos e se explodem.

Palavras-chave: Restrita; Atentado; Crime Organizado; Violência.
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INTRODUÇÃO

E

ntre 12 e 20 de maio de 2006, 564 pessoas foram mortas por armas de fogo no
estado de São Paulo. Essas mortes foram seguidas de ondas de violência, como
motins nas prisões, ataques contra policiais (civis e militares) e contrapostos e
delegacias de polícia. Edifícios públicos e privados foram depredados e destruídos, assim como
veículos de transporte coletivo foram incendiados. O motivo para esta onda de violência foi o
anúncio dado pela Secretaria de segurança Pública do estado de São Paulo, da transferência
da cúpula do PCC para prisões de segurança máxima, entre os líderes estava Marco Willians
Herbas Camacho, o Marcola, considerado o líder da organização criminosa Primeiro Comando
da Capital (PCC).
O mais surpreendente foi a paralisação temporária de todas as atividades da capital ao
cair da tarde, o que contribuiu para intensificar muito rapidamente os sentimentos de medo e
insegurança disseminados entre os seus habitantes. Desde logo, as ondas de violência foram
atribuídas à ação do “crime organizado”, mais precisamente o Primeiro Comando da Capital
(PCC), cujos centros de decisão estão sediados nas prisões do sistema penitenciário paulista.
Diante deste cenário documentos e análises de inteligência sugerem que o PCC teve
lições sobre 2006, após avaliação interna, a facção considerou de maneira geral os poucos ganhos e os muitos prejuízos financeiros e, essencialmente, pessoais no número elevadíssimo de
mortos por policiais militares, segundo dados da “ Revista Brasileira de Segurança Pública São
Paulo v. 10, n. 2, 118-132, Ago/Set 2016”, 505 civis foram mortos nas ações.
O número elevado de baixas fez com que a organização criminosa adotasse novas estratégias para sua nova modalidade de atentado, está já conhecida nos países da américa latina,
o Narco Terrorismo “ é entendido como as tentativas dos traficantes de drogas de influenciar
as políticas de um governo ou de uma sociedade através da violência e da intimidação, e para
dificultar a aplicação das leis antidrogas pela ameaça sistemática ou uso de tal violência”.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E
APERFEIÇOAMENTO
A facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) foi criada por oito presos,
em 31 de agosto de 1993 na Casa de Custódia de Taubaté, estado de São Paulo, o PCC
era chamado de Partido do Crime e tinha como
objetivo vingar o Massacre do Carandiru. Entre
os líderes mais famosos da organização estão:
Idemir Carlos Ambrósio, o “Sombra”, em 2001;
Geleião e Cesinha, durante o ano de 2002; e
Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido
por “Marcola” ou “Playboy”, no ano de 2003.
O grupo Criminoso consiste em uma
estrutura altamente hierarquizada, com legislação institucional, onde aplicam as leis dos
crimes e fazem das vielas das comunidades
carentes seus escritórios e dos barracos tomados pela força seus tribunais sangrentos para
aqueles que infringem suas normas. E como
tudo isso ocorre, vejamos as principais características exploradas para ascensão, expansão
e tomada de território. Informações compiladas
juntamente com órgãos de segurança especializados nesse tipo de grupo:

CARACTERÍSTICAS DO CRIME
ORGANIZADO (PCC):
-

Previsão de lucros;
Estrutura Hierárquica piramidal;
Planejamento empresarial;
Compartimentação e divisão de

tarefas;
Simbiose com o Estado.
Uso de métodos violentos;
Códigos de condutas rígidos e
punições por sua violação;
Corrupção de Agentes Públicos;
Aproximação com a comunidade;
Segundo MINGARDI, (2007, p.51-69).
Observa-se que dentre todas as ações
implementadas as quatro primeiras são análogas a sistemas empresariais. Segundo MINGARDI, (2007, p.51-69) “as quatro primeiras

características, que são encontradas em toda
atividade empresarial moderna, foram apenas
adaptadas pelas organizações criminosas. Não
existe empresa sem hierarquia, que não preveja qual o retorno de seus investimentos e onde
o trabalho não seja setorizado e especializado.
O mesmo ocorre no Crime Organizado,
mas não nas quadrilhas comuns, cuja
liderança é mais fluida e muitas vezes baseada
na capacidade que o líder tem de se impor fisicamente. Quanto ao planejamento empresarial,
o próprio nome já revela ser uma característica
específica das empresas que inexiste ou é fraca nas quadrilhas comuns.
A previsão de lucros normalmente passa longe da capacidade das quadrilhas, mesmo que especializadas. As mais comuns são
as de ladrões, e essas pegam quanto der em
cada roubo. É impossível prever a lucratividade do mês seguinte. Já numa organização criminosa de jogo ou tráfico, por exemplo, existe
uma rotina que permite prever o próximo mês
tendo como base os anteriores.
A divisão do trabalho, na maioria dos
casos, inexiste no crime comum. Uma quadrilha de roubo a banco tem apenas uma função
diferenciada, a de motorista, o resto do grupo
faz apenas uma coisa: entra no estabelecimento de arma em punho e rouba o que puder.
É certo que, em alguns casos recentes, foram
utilizadas mulheres e crianças para levar as armas para dentro do banco, mas são situações
raras e não indicam especialização, mas sim
oportunismos. Já numa organização, mesmo
uma pequena que atua na venda de peças de
carros roubados, essa divisão é nítida. Existem
membros especializados em furtar os veículos;
outros, em desmanchá-lo; outros, na venda de
peças, na produção de contabilidade falsa, no
acobertamento etc.
Quanto ao planejamento, qualquer um
que já lidou com criminosos comuns, especialmente ladrões, verificou que eles vivem o momento. O máximo de planejamento diz respeito ao levantamento de um local dias antes do
roubo. São raras as quadrilhas que planejam
com um mês de antecedência. Aliás, esse é o
motivo pelo qual muitos acabam presos. Mes389
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mo sequestradores comuns, não pertencentes
a organizações criminosas, inúmeras vezes decidem pelo sequestro no meio de um roubo.
Nem mesmo planejaram onde guardar suas
vítimas.
A quinta característica, “simbiose com
o Estado”, é a mais polêmica. Muitos policiais
negam que seja uma constante, porém ela é
isoladamente a mais importante das cinco.
Em todas as organizações estudadas aparece
uma ligação com a máquina do Estado. Um
desmanche de carros roubados só consegue
operar se tiver respaldo da fiscalização ou da
polícia. Um ponto de tráfico, que atende sua
clientela anos a fio no mesmo local, tem necessidade constante de algum tipo de proteção.
Para confirmar essa informação, basta verificar a tranquilidade com que os apontadores
do jogo do bicho operam nos maiores centros
urbanos.
Outra característica marcante do Crime Organizado é que ele tem três modalidades diferentes: a tradicional, a empresarial e a
endógena. As organizações da primeira modalidade, “tradicional”, possuem um modelo de
relacionamento entre os membros baseado no
apadrinhamento. Um membro recomenda um
calouro, e a partir de então a carreira dos dois
fica interligada.

1. Na cadeia, a partir de uma liga de
presos. Como a Camorra napolitana, que tem
mais de um século de existência.
2. Pela união de pequenas quadrilhas,
criando um conselho ou empossando um chefão, como Yakuza.
3. Por meio de laços de sangue que
unem grupos numa terra dominada por estranhos, num modelo parecido com o da Máfia de
Nova York.
4. Pela união de grupos interessados
na manutenção do monopólio de uma mercadoria ou serviço, como o Cartel de Cali.
Já a modalidade “empresarial” é marcada por transpor para o crime alguns princípios modernos de administração. As relações
entre os membros são apenas de trabalho,
sem nenhum vínculo mais forte. Além disso,
geralmente são especializadas, ou seja, atuam
com determinado tipo de crime. A lavagem de
dinheiro, por exemplo, é uma especialidade
desse modelo.
As que seguem a modalidade “endógena” são aquelas que nascem dentro de determinadas instituições, visando aproveitar vantagens ilegais que não estão acessíveis aos
“de fora”. Normalmente são geradas dentro do
aparelho estatal, mas em alguns casos aparecem em empresas. Atuam em desvio de dinheiro público, corrupção, favorecimento etc. O importante para entender esses grupos é que não
se trata apenas de aproveitar as oportunidades
que surgem. Implica uma atividade constante
e a manutenção dos mesmos indivíduos por
longos períodos em situação de poder, além
do recrutamento, ou cooptação, de novos elementos que possam influir na situação. “É mais
provável o surgimento de organizações desse
tipo em atividades que impliquem alto poder
de pressão, como fiscalização, investigação,
compra etc.”

Outras características marcantes são:
sistema de clientela, imposição da lei do silêncio e o controle pela força de determinada porção de território. Outra prática diferenciadora
é que atuam na “clínica geral”, ou seja, fazem
de tudo. Não se especializam, optando pelos
crimes mais rentáveis do momento. A Máfia siciliana, por exemplo, nas últimas décadas, já
atuou no contrabando de cigarros, tráfico de
heroína, tráfico de morfina, extorsão, sequestro,
venda de proteção, formação de cartel, homicídio de aluguel etc. Um elemento interessante
desse tipo de organização criminosa é que normalmente ela nasce em circunstâncias muito
Atualmente a organização criminosa
específicas, conforme relacionado por (MIN- conta com cinco sintonias finais, afim de preGARDI, 2007):
servar as identidades dos membros do grupo
criminoso será apresentado somente o apelido, de como são conhecidos vulgarmente. A
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cúpula criminosa se assemelha seu sistema
de gestão a de grandes grupos empresariais,
sendo um presidente com poder de decisão
final, e logo abaixo vários diretores, que o auxiliam e também possuem poder de tomada
de decisão, o líder máximo ou residente é conhecido no meio policial por Marcola, seguido
dele temos, abel Vida Loka: Tiriça; Cego e o
Julinho Carambola, já as outras três sintonias
finais que estão representados com um X na
imagem a seguir, foram mortos por uma disputa interna, sendo eles Gegê do ManGue, Paca
ou Biano e Birosca.

que das facções citadas, a única que possui
estrutura de crime organizado, com armas e
fonte de arrecadação (monetária), com apoio
de integrantes fora do sistema prisional é a facção auto denominada PCC (Primeiro Comando
da Capital), a qual têm características típicas
de organização criminosa.

A cúpula do PCC é estável e definida desde 2006. Durante todo este tempo, os
membros se entenderam e conseguiram fazer
da facção um ‘negócio’ promissor.

Figura 2
Fonte :https ://www.slideshare.net/
FundacaoFHC/segurana-pblica-e-crime-organizado-o-pas-sabe-como-enfretlo-raul-jungmann-145795963.

SINTONIA RESTRITA
Figura 1
A seleção natural nada mais é do que
Fonte: https://www.defesanet.com.br/ um mecanismo evolutivo que se baseia na somout/noticia/12606/PCC---MPE-SP-denuncia- brevivência e reprodução diferencial de indiví-175-ligados-a-gangue/
duos de uma população. Costuma-se dizer que
a seleção natural seleciona o organismo mais
Os três indivíduos representados com apto a viver em um determinado ambiente, bao X em vermelho foram mortos pela própria seado na Teoria da Seleção Natural de Charles
facção.
Darwin, o PCC mudou sua tática para comeO Organograma abaixo mostra como ter atos de extrema repulsa, atentados contra
se comporta administrativamente a organiza- a integridade física de agentes de segurança,
ção criminosa, sua estrutura organizacional e os episódios que ocorrerá no ano de 2006 fidivisão de poder e atividade a ser desenvolvi- zeram com que a organização criminosa se
da por cada participante. Importante salientar, aperfeiçoasse e agisse de forma precisa, onde
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os riscos seriam menores e os danos físicos e
psicológicos teriam grande proporção.
A Sintonia Restrita, setor composto
por integrantes da facção que estão egressos,
esses indivíduos escolhidos pela cúpula, são
considerados criminosos de confiança da cúpula, estão isentos da mensalidade conhecida
como “Cebola” (no trabalho de monitoramento
descobrimos que a mensalidade foi corrigida
para R$ 900,00), esses integrantes isentos da
mensalidade possuem a atribuição de realizarem levantamentos de Agentes Públicos para
eventuais atentados, movimentação de armamentos dentro do Estado ou para outros Estados da Federação, conforme a necessidade da
facção e a “guerra” entre as facções nos outros
Estados.
As instruções são repassadas por bilhetes codificados e lacrados que viajam quilômetros até o destino final. Uma vez que a mensagem chega à Sintonia Restrita, a célula de
inteligência se encarrega de delegar a missão
aos executores. Em agosto de 2020 , foi apreendida uma carta com um detento, conforme
a matéria veiculada pela Gazeta da Região, o
material foi apreendido na Penitenciária Nestor Canoa, de Mirandópolis, na região de Araçatuba (SP), o conteúdo era um pedido para
que a célula da restrita identificasse, mostrasse
e executasse duas autoridades públicas , os
quais eram responsáveis pela transferência de
presos do PCC para penitenciárias Federais,
estas por sinal temidas por seus integrantes,
devido ao Regulamento disciplinar diferenciado (RDD).

Figura 3
Fonte:https://gazetadaregiao.com/site/
component/k2/item/12382-carta-apreendida-na-penitenci%C3%A1ria-de-mirand%C3%B3polis-revela-plano-para-matar-promotor-do-gaeco-e-coordenador-da-sap
O material apreendido foi apresentado na Delegacia. Em outra ocasião, outro líder
do PCC, conhecido vulgarmente como Tiriça,
ordenou por meio de carta para que fossem
executados agentes Públicos, tal material foi interceptado, descodificado e apreendido.
A Secretaria da Administração Penitenciária com relação aos fatos, solicitou ao Poder
Judiciário o pedido cautelar de Regime Disciplinar Diferenciado para o preso “Tiriça”, que
no dia 13/06/2012 deferiu o pedido e determinou 60 dias de internação em RDD até o julgamento do pedido. No dia 19/09/2012 a Justiça
determinou a internação de 360 dias.
No dia 16/11/2012 Tiriça foi transferido para Penitenciária Federal de Porto Velho,
posteriormente foi removido para Penitenciária
Federal de Mossoró/RN, Penitenciária Federal de Catanduvas/PR e hoje está novamente
recolhido na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO.
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TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE
INTEGRANTES DA RESTRITA

Fonte:https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/07/planilha-mostra-que-pcc-reservou-r-150-mil-para-matar-agentes-em-sao-paulo.htm

O núcleo principal desta célula é forATENTADO CONTRA AGENTES
mado por três ou quatro pessoas de São PauPENITENCIÁRIOS FEDERAIS EM
lo, com movimentação por todo o País. “Eles
CASCAVEL PARANÁ
planejam ações como levantamento de dados,
vigilância, aluguel de imóveis e veículos para
Conforme artigo publicado Pela revisperseguir alvos e gerar terror”, durante o planejamento, os suspeitos usam “técnicas de inte- ta Isto È, em data de 15-12-2017, a jornalista
ligência” para escolher e levantar informações Fabíola Perez, detalhou como o Primeiro Comando da Capital realiza seu planejamento, a
sobre os alvos.
narrativa a seguir, é o resultado de um trabalho
Os membros não utilizem celulares, realizado pela Jornalista, bem como conheciafastam-se de funções relacionadas ao tráfico mento de causa desse aluno, que em ambos
e ficam isentos de pagar a “mensalidade”, que os casos teve participação nas investigações.
é obrigatória para todos os integrantes, o fato
• Agente penitenciário federal Alex
de estas pessoas adotarem medidas de conBelarmino Almeida Silva, em data
trainteligência, dificulta muito a implementação
de 02 de setembro de 2016 foi asdas técnicas convencionais de investigação por
sassinado covardemente enquanto
parte da Polícia, estes mecanismos que são
se deslocava para seu local de trautilizados para a não detecção simplesmente
balho, Belarmino deixou mulher e
reforça a tese de que estes homens estão tenduas filhas, de nove e seis anos de
do treinamento específico, pois muitas técnicas
idade. Não era alvo direto de ameutilizadas são de conhecimento somente de
aças. Ele não sabia que havia uma
agentes públicos.
ordem do grupo criminoso PCC
(Primeiro Comando da Capital), seAs missões especiais da Sintonia Resgundo a polícia, nas figuras de Rotrita se tornaram tão sofisticadas que contam
berto Soriano, o “Tiriça”, e Claudecom estruturas próprias. O PCC paga até o treimir Guabiraba, o “André Jr.”, para
namento para os membros encarregados das
matar um agente do Depen. Qualmissões, documentos apreendidos detalham
quer um. Aquela manhã encerrou
todos os gastos com os assassinatos.
de forma brutal a carreira de dez
anos de Belarmino no Depen e, ao
mesmo tempo, deu início a uma intensa caçada pela Polícia Federal.
A operação envolveu centenas de
exames de DNA, coletas de vestígios, análise de dezenas de horas
de vídeo, cruzamento de dados e recuperação de imagens de telefones
celulares, localização e prisão de
suspeitos e uma delação premiada.

Figura 4
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• Em 25 de maio de 2017, a psicóloga da Penitenciária federal de
Catanduvas, Melissa de Almeida
Araújo foi surpreendida por dois
homens armados enquanto chegava em casa, A agente foi executada
com um tiro na cabeça, seu esposo
que é Policial Civil e estava na residência tentou defender a esposa,
entrado em confronto com os criminosos, houve um novo confronto armado , seu esposo conseguiu matar
um integrante da restrita, porém foi
alvejado por 8 disparos, foi socorrido e conseguiu sobreviver, Melissa
deixou um filho de 01 ano de idade que presenciou tudo, De acordo com as investigações, o crime
teve participação de oito pessoas e
o mandante seria um homem que
estava preso em uma penitenciária
de Rondônia, no Norte do país. O
motivo do crime, segundo a Polícia
Federal, seria vingança e tentativa
de intimidação às forças de segurança pública.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo é de natureza quantitativa uma vez que este será baseado em dados estatísticos acerca do número de homicídios registrados no estado de São Paulo no
ano de 2006.
Quanto aos objetivos utilizar-se-á também a modalidade de pesquisa descritiva, estudando ponto a ponto a evolução da organização criminosa PCC dentro do sistema prisional
brasileiro, elencando suas características estruturais e desenvolvimento de gestão criminal
mediante crises. Sobre este tema tão delicado
foram analisadas as obras dos autores SHIKIDA (2010), LIMA (2017) e MINGARDI (2007)
que abordam sobre as temáticas apresentadas
neste artigo.

Importante mencionar que o presente
estudo tem como instrumentos de coleta de
dados a pesquisa documental e a pesquisa
bibliográfica sobre Artigos, documentários e
doutrinas acerca com as quais o tema é envolvido. Serão utilizados diversos documentos
e artigos para a produção de um estudo coeA Policia Federal concluiu que as or- so, buscando em fontes abertas, bem como
dens para os assassinatos foram dadas por alguns materiais que requerem algum nível de
Roberto Soriano, conhecido no mundo do cri- acesso.
me, entre outros apelidos, por “Tiriça”. Ele é
membro da “sintonia final geral”, nome dado
à cúpula da maior facção criminosa do país
As investigações revelaram que Tiriça se utilizou das visitas íntimas a outros presos para
comunicar aos comparsas em liberdade a ordem de assassinato. O MPF (Ministério Público
Federal) denunciou 15 pessoas pelos crimes
de homicídio qualificado e organização criminosa. Roberto Soriano foi indiciado no Inquérito Policial, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Cascavel – Seção Judiciária do Estado
do Paraná, onde se investiga o assassinato do
Agente Penitenciário Federal Alex Belarmino
Almeida da Silva e Melissa de Almeida Araujo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PCC construiu seu poder dentro dos presídios paulistas num tempo relativamente curto: menos de dez anos. O modelo seguido, pelo menos inicialmente, foi o mesmo já trilhado pelo
Comando Vermelho (CV), nascido na Ilha Grande cerca de vinte anos antes.
Ao contrário de outras organizações de presos existentes naquele momento nas cadeias
paulistas, eles adquiriram cada vez mais adeptos usando o discurso sindical, de que todos eram
iguais, que precisavam se unir, que um companheiro não deveria ser inimigo de outro e que o
inimigo comum era a administração carcerária.
Com esse discurso, aliado à defesa dos presos mais fracos contra a exploração das inúmeras quadrilhas que infestavam o sistema, as lideranças iniciais foram ganhando simpatizantes
entre os mais fracos, sem poder ou influência dentro do sistema.
A sociedade atual vivencia um processo de evolução em todos os seus segmentos e
não podemos desconsiderar que a criminalidade faz parte da sociedade, com a qual igualmente
evolui.
A criminalidade deixou de ter um aspecto arcaico, passando a ter requintes que vão da
crueldade medieval à sofisticação, isso em decorrência dos avanços tecnológicos e da agregação de uma estrutura empresarial, extremamente organizada, possuindo um caráter transnacional ao crime.
No Brasil, conforme publicado diariamente pelos meios de comunicação, tem-se a sensação que o crime organizado está cada vez mais em ascensão, não se sabendo ao certo se
houve um crescimento dessas organizações ou se o Estado saiu da inércia e adotou políticas
públicas para retomar localidades antes dominadas pelas facções.
Assim, justifica-se discutir os métodos utilizados pelo estado brasileiro, através de seu
sistema de segurança pública, para prevenção e para a repressão do crime organizado em nosso país.
Entre 2001 e 2006, o PCC promoveu uma série de rebeliões nos presídios paulistas. A
partir de 2002, os ataques ultrapassaram os muros das prisões e foram para as ruas, na forma
de atentados contra prédios de órgãos públicos e agentes das forças de segurança. Os primeiros ataques buscavam reivindicar que as lideranças do PCC fossem levadas de volta para a
cidade de São Paulo.
Um mês depois da instituição do RDD em Avaré e Taubaté, os presos Cesinha, Geleião
e Mizael comandaram uma rebelião em Piraquara (SP). O motim teve início na manhã de 6 de
junho de 2001, após tentativa de fuga em um caminhão de lixo.
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Pela primeira vez, os ataques chegaram às ruas. O alvo foi o prédio da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, na região central de São Paulo, onde integrantes da facção
lançaram uma granada. A explosão feriu, levemente, quatro pessoas. Dois dias depois, outra
granada idêntica foi jogada no mesmo prédio, sem deixar feridos.
Outra explosão ocorreu no prédio do Instituto de Previdência Municipal (Iprem), situado
a 200 metros do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), da Polícia
Civil. Em 19 de fevereiro, o Fórum de São Vicente, na Baixada Santista, foi metralhado. Doze presos estavam em audiência e um em julgamento. Houve pânico e correria. O advogado Antônio
José da Silva foi atingido pelos disparos e morreu.
O estado democrático de direito está sendo afrontado diariamente por organizações
criminosas que ditam suas próprias regras em seus territórios, estamos reféns de políticas públicas maquiavélicas. Dados apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam
que 63.880 brasileiros foram vítimas de mortes violentas intencionais demonstrando o grande
poderio bélico adquirido com o passar dos anos pelas organizações, como demonstrado em
algumas ações até com características terroristas.
O Primeiro Comando da Capital é fruto e efeito colateral maléfico de políticas de segurança pública equivocadas e mal elaboradas. Os desvios de verbas públicas destinadas à
segurança, o descaso em relação aos presídios, o descumprimento pelo Estado das determinações legais, misturando presos provisórios com presos definitivos ou uma “mula” do tráfico com
grandes traficantes, um “ladrão de galinhas” com um assaltante de banco.
O sentimento de impunidade não somente incentiva a atuação destas organizações,
como dissemina e ramifica a fundação de novas organizações como vemos com o passar dos
dias. A criação e/ou melhoria das políticas públicas que criminalizam e punem esse tipo de
atuação, torna-se cada vez mais urgente, para que o combate seja de igual proporção a afronta
realizada por estas facções ao estado e a sociedade.
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FORMAÇÃO DE GESTORES E IMPLEMENTAÇÃO
DO ENSINO HÍBRIDO DURANTE A PANDEMIA DA
COVID-19

RESUMO: O presente artigo pretende contribuir com os gestores escolares no planejamento e
implementação do ensino híbrido, a partir do desenvolvimento e resultados da aplicação da
metodologia com os próprios gestores no intuito de validar o programa no contexto escolar
frente à pandemia da Covid-19. Do ponto de vista teórico, esta pesquisa se pauta nas pesquisas de Christensen, Horn e Staker, (2013, 2015), Bacich e Moran (2015, 2016, 2018) e
também nos documentos norteadores do CNE (2019). Este trabalho pauta-se também em um
estudo de caso, na modalidade exploratória, numa abordagem qualitativa. Os resultados indicam uma mediação mais efetiva do docente e avanços significativos na atuação dos gestores
escolares no percurso formativo com os professores.

Palavras-chave: Ensino Híbrido; Formação Continuada; Gestão Escolar; Planejamento; Pandemia.
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INTRODUÇÃO

A

pandemia da Covid-19 causou impactos complexos na educação brasileira, que
já apresentava muitos desafios. Apesar de haver uma movimentação por parte de
algumas escolas na implementação de ações emergenciais, como por exemplo,
atividades complementares à distância, ensino remoto emergencial e uso de tecnologias aplicadas à educação, os resultados são limitados para o desenvolvimento de habilidades essenciais dos alunos e dos professores, principalmente no que concerne às metodologias ativas de
aprendizagem, que diante desse cenário, o ensino híbrido surge como uma das soluções mais
adequadas.
A pesquisa pretende contribuir com os gestores escolares no planejamento e implementação do ensino híbrido com base no relato de caso, de natureza exploratória com abordagem
qualitativa, que visa apresentar os resultados da formação e aplicação da metodologia com os
próprios gestores da Secretaria de Educação do Município de Rio das Pedras (SP) no contexto
formativo frente à pandemia da Covid-19.
O Ensino Híbrido (EH) ou Blended Learning, é um método educacional que mescla o
ensino remoto com o ensino presencial, mas ele vai muito além disso. Segundo Bacich e Moran
(2018), nessa estratégia de ensino, os estudantes são protagonistas, produtores de conteúdo,
são eles que pesquisam, investigam e prendem por métodos mais ativos de aprendizagem. Já o
professor torna-se mediador do conhecimento, também denominado de curador.
Moran (2015, p. 10) explica o conceito: “[...] Curador, porque escolhe o que é relevante
entre tanta informação disponível e ajuda a que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis” [...]”. Segundo a definição dada por Christensen Horn e Staker
(2013) o ensino híbrido pode apresentar duas categorias: o modelo disruptivo e o sustentado.
Uma das características do modelo disruptivo é que ele acontece basicamente on-line
e complementado de diversas formas, entre elas, o acompanhamento individualizado do aluno,
encontros agendados com tutores uma vez por semana ou por mês, de acordo com a necessidade ou solicitação do aluno.
Já no modelo sustentado, os alunos podem se revezar entre atividades predeterminadas
em diferentes espaços e ritmos de aprendizagem, sendo uma delas necessariamente virtual.
Ele apresenta quatro submodelos, são eles: rotação por estações, rotação individual, laboratório
rotacional e sala de aula invertida. Horn e Staker (2015) apresenta uma nomenclatura diferente,
mas com a mesma essência, que é o modelo híbrido sustentado ou modelo de rotação.
Optamos por esse modelo por apresentar melhor estrutura frente à pandemia e segundo
Bacich (2016) se adapta à realidade das escolas brasileiras. Diante do exposto, este trabalho
está dividido em três etapas, sendo que a primeira parte aborda o planejamento, levantamento
de dados com foco nas necessidades formativas através de uma listagem dos principais problemas relatados pelos educadores, análise das estratégias e recursos que os docentes ofertavam
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e uma enquete com os gestores através do Google
Forms.
Para análise, utilizamos o diagrama de Ishikawa. Após análise dos dados, elaboramos
um plano de ação para legitimar o programa que atendesse às necessidades em questão. A
segunda etapa foi a construção do protocolo para formação continuada no formato síncrono e
assíncrono. Quanto à população do estudo, tivemos trinta gestores municipais participantes da
formação continuada e que, para fins didáticos, dividimos em quatro módulos, além do acompanhamento indicado na metodologia na qual esta pesquisa se baseia.
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A terceira foi a implementação e validação do projeto piloto para encontrar soluções às
quais este trabalho se propôs a atender. Quanto à amostra para o projeto-piloto, foi realizado a
partir de critérios definidos neste estudo e descritos na metodologia. Vale lembrar que no espaço
escolar, o alinhamento é fundamental para o alcance dos objetivos e metas.
E, muito mais que esse alinhamento, o importante é o desenho do plano de ação para
a prática que se deseja. Para que as escolas sejam inovadoras, elas devem antes realizar um
planejamento pedagógico, gerencial e estratégico (CNE, 2019). De acordo com a pesquisa
sobre a situação dos docentes no Brasil durante a pandemia “Mais de metade dos professores
relataram não ter recebido formação de suas redes ou mantenedores para trabalhar” (NOVA
ESCOLA, 2020, p. 16).
Dessa forma, a escola precisa ter uma gestão escolar e coordenação pedagógica capacitada para liderar e apoiar a formação, planejamento e execução de formação dos formadores”
(CNE, 2019, p. 17-21.) Apesar de todos os avanços tecnológicos, a abordagem nas escolas ainda é tradicional, percebemos que uma hipótese para tal comportamento, talvez seja pela falta de
planejamento, ausência ou despreparo para a realização de uma formação continuada efetiva.
Tendo em vista a problemática, entre outros aspectos, o planejamento estratégico para
reabertura das escolas, a implementação de novas metodologias e tecnologias , e a atualização
constante do gestor e da equipe docente , esse artigo tem como objetivo principal apresentar
os resultados da pesquisa no modelo híbrido sustentado realizado com gestores da Secretaria
de Educação do Município de Rio das Pedras (SP) em parceria com a Faculdade Campos Elíseos do Polo Americana -SP, incentivando novos trabalhos e propostas nessa área a partir do
tema em questão.
Em relação aos objetivos específicos foi em estabelecer um protocolo que facilite a implementação de atividades híbridas no espaço escolar; estabelecer gradação dos objetivos de
aprendizagem adequando-os às diferenças individuais, levando em conta o processo de evolução do corpo docente e dos alunos e elaborar planos de avaliação com procedimentos híbridos
que permitam um acompanhamento mais personalizado do professor e do estudante.
O tema em destaque é relevante para os gestores de escola, bem como para todos envolvidos na área da educação, despertando interesse pelo assunto e subsidiando com algumas
estratégias para formação continuada e implementação do ensino híbrido.
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O CONTEXTO DA PESQUISA

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Secretaria Municipal de Educação de
Rio das Pedras- SP, tinha como o seu principal
desafio inserir novas tecnologias educacionais
e metodologias ativas para auxiliar os professores no período de confinamento. Para superar esse obstáculo, eles também precisavam
capacitar a equipe gestora e que esses, pudessem auxiliar os professores para inovarem
suas aulas, tornando-os mais atrativos e com
qualidade para os alunos.

A metodologia apresenta uma abordagem qualitativa que, segundo Minayo (2000),
possibilita uma leitura mais ampla e contextualizada de um grupo, indivíduo ou fenômeno.
Em relação aos procedimentos técnicos, foi
utilizado o estudo de caso que, segundo Yin
(2010), caracteriza-se como um instrumento
importante instrumento para estabelecer um
protocolo, elaborar um roteiro ou explorar um
tema pouco estudado.

Foi consenso que antes de iniciar a
formação docente, seria necessário a capacitação dos gestores escolares com subsídios
para a implementação do modelo híbrido. Dessa forma os sujeitos da pesquisa foram diretores de escola, coordenadores pedagógicos e
supervisores da Secretaria de Educação. Em
relação ao projeto-piloto , um supervisor e dois
gestores realizaram a formação docente e implementação do ensino híbrido com turmas do
9º ano do ensino fundamental sob a mediação do pesquisador , contribuindo dessa forma
para a validação final da pesquisa.

Quanto aos objetivos, a pesquisa define-se de natureza exploratória que conforme
Gil (2007), permite que o pesquisador estabeleça procedimentos ou aplique novos métodos
dentro da realidade estudada. Nesta pesquisa
foram analisados alguns artigos, teses e outros
trabalhos científicos dos principais pesquisadores nacionais e internacionais sobre o ensino híbrido que serviram como aporte teórico
numa variável intencional do pesquisador.

Diante desse cenário e atendendo aos
critérios das diretrizes para formação continuada (CNE, 2019) com aporte teórico de Christensen, Horn e Staker, (2013, 2015) e Bacich
e Moran (2015, 2016, 2018) , a proposta desse estudo foi trazer estratégias formativas, pela
qual gestores e coordenadores fossem multiplicadores em suas escolas e que pudessem conhecer, experimentar, integrar e aplicar o modelo híbrido para solução dos desafios frente à
pandemia causada pela COVID-19.

Foram incluídas apenas publicações
que responderam à questão deste estudo e
por isso tivemos o aporte teórico de Christensen, Horn e Staker, (2013, 2015) e Bacich
e Moran (2015, 2016, 2018). Esta pesquisa
contou ainda com aporte metodológico de
Campos (2013) que aborda através do método MASP (Método de Análise e Resolução de
Problemas), estratégias que permitem analisar
os dados e identificarmos os problemas e sua
relação com as causas utilizando o diagrama
de Ishikawa.

ETAPA 1- PLANEJAMENTO
Nessa seção, apresentamos o conjunto de procedimentos para elaboração e implementação do protocolo. A primeira etapa foi
composta pelo levantamento das atividades
pedagógicas à distância, tendo, como objeto
de investigação, estratégias e recursos que
os docentes ofertavam no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) e também através de uma
listagem dos principais problemas relatados
pelos educadores, gestores e supervisores.
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Para interpretar esses dados realizamos uma análise utilizando a ferramenta do diagrama de Ishikawa. Conforme Campos (2013)
O Diagrama de Ishikawa, também conhecido
como Diagrama de Causa e Efeito, contribui
para identificar quais são as causas dos problemas e dessa forma, estabelecer um plano
de ação para auxiliar a instituição, conforme
ilustrado na figura 1.1
Figura 1.1- Relação entre problemas e
Fonte: Elaborado pelo autor
causas com base no relato dos educadores da
Secretaria Municipal de Rio das Pedras no peDepois mapeamos o modelo híbrido
ríodo da pandemia da COVID-19.
de maior relevância para os gestores. Nessa
enquete, perguntamos: Considerando a retomada das aulas presenciais, quais estratégias,
recursos e metodologias ativas você gostaria
de aprofundar? A pesquisa eletrônica foi realizada através da ferramenta Google Forms com
a participação de trinta gestores do município.
Figura 1.3- Mapeamento do modelo híbrido de maior relevância para formação com
base na pesquisa eletrônica realizada no dia
20 de agosto de 2020.
Fonte: Baseada em Ishikawa - elaborada pelo próprio autor do texto.
Em outro momento, foi realizada uma
pesquisa das necessidades formativas dos
gestores, tendo como objeto de investigação,
o planejamento estratégico para retomada das
aulas, ilustrado na figura 1.2 e mapeamento
das preferências sobre o modelo que seria estudado na formação de gestores da ilustrado
na figura 1.3. Na primeira enquete, perguntamos: Quais são os principais desafios que os
Fonte: Elaborado pelo autor
gestores do município de Rio das Pedras enCom base nas informações coletadas,
frentam frente à pandemia da COVID-19?
elaboramos um plano de ação para legitimar o
programa de formação que atendesse às neA pesquisa eletrônica foi realizada atra- cessidades formativas em questão. Recentes
vés da ferramenta Google Forms com a partici- pesquisas do The World Bank (2020), Todos
pação de trinta gestores do município.
pela Educação (2020) e Seduc-SP (2020)
Figura 1.2- Principais desafios dos também alertam a necessidade de que as esgestores da Secretaria Municipal de Rio das colas se preparem com planos bem estrutuPedras com base na pesquisa eletrônica reali- rados na retomada das aulas presenciais. No
zada no dia 20 de agosto de 2020 através da espaço escolar, o alinhamento é fundamental
ferramenta Google Forms.
para o alcance dos objetivos e metas.
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E, muito mais que esse alinhamento, o
importante é o desenho do plano de ação para
a prática que se deseja. Dessa forma, dividimos nossas ações em três momentos: Planejamento Logístico, Planejamento Acadêmico e
Implementação: Operacional. Conforme ilustrado na figura 1.4.
Figura 1.4- Etapas do planejamento
para formação continuada e implementação do
ensino híbrido nas escolas municipais de Rio
das Pedras-SP.

PLANO ACADÊMICO
Em relação ao planejamento acadêmico consideramos a importância do suporte aos
docentes, alunos e funcionários técnico-administrativos. Também consideramos o design
que seria realizado nas atividades e a avaliação. Já em formato, quais seriam os recursos
didáticos on-line de forma complementar às
práticas de ensino. Conforme Figura 1.6:
Figura 1.6- Plano acadêmico para formação continuada e implementação do ensino
híbrido.

Fonte:Elaborado pelo autor

PLANO LOGÍSTICO
Em relação ao plano logístico, estabelecemos três critérios que foram: protocolo de
segurança, plano de retomada da educação
do estado de São Paulo, orientações que os
gestores poderiam realizar com os professores
e com a família dos alunos conforme a figura
1.5:
Figura 1.5- Plano Logístico para formação continuada e implementação do ensino híbrido.

Fonte: Elaborado pelo autor

OPERACIONAL – IMPLEMENTAÇÃO
DO ENSINO HÍBRIDO
Por fim, a terceira e última ao plano
operacional conforme ilustrada na figura 1.7.
Se refere também a carga horária para a formação continuada e também auxiliar os gestores no planejamento da divisão das turmas na
retomada e como seria a divisão das turmas no
presencial e no híbrido, exemplo na figura 1.8.
Figura 1.7- Plano acadêmico para formação continuada e implementação do ensino
híbrido.

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 1.8- Exemplo de divisão das turO curso foi realizado no formato híbrimas no formato híbrido para reabertura das do, ou seja, síncrono e assíncrono. As atividaescolas do município de Rio das Pedras-SP des assíncronas foram consideradas aquelas
em que os educadores realizaram ou estudaram em seu próprio tempo e ritmo de aprendizagem com leituras, pesquisas, exploração das
ferramentas, atividade na plataforma, construção do plano de aula, postagem, estudo de
caso, etc.

Fonte: Elaborado pelo autor
Quanto a gestão de sala de aula se refere às adaptações do currículo, materiais didáticos e quais seriam as formas de interação
/ mediação que usamos como protocolo de
formação conforme figura 1.9:
Figura 1.9- Divisão das turmas no formato híbrido durante a formação de gestores
escolares em Rio das Pedras-SP.

O formato assíncrono também foi realizado no ambiente de aprendizagem Google
Sala de Aula utilizando diversos recursos, tais
como: ferramentas de comunicação, colaboração, avaliação e feedback. A proposta acima
descrita corresponde a uma média de 5 horas
de estudos semanais. Por serem assíncronas,
as atividades propostas poderiam ser realizadas em qualquer hora e a qualquer tempo, havendo, desta maneira, flexibilidade de horário.
dividido em 4 módulos (quatro semanas) as
atividades síncronas foram consideradas aquelas em que os educadores interagem em tempo real com o grupo e com o pesquisador na
plataforma Google Meet, Grupo do WhatsApp
ou encontro presencial.

Os diferentes materiais para apresentação do conteúdo de cada módulo foram liberados sequencialmente, durante o período
de realização do curso. As atividades incluíram material didático em PDF, videoaulas, podcasts, imagens, desafios, atividades, cases,
leituras complementares, bate-papo para debaFonte: Elaborado pelo autor
tes com o professor e os demais participantes.
Também incluímos fóruns, plantões de dúvidas
ETAPA 2 – PROTOCOLO DE FORMAÇÃO e videoconferências.
Depois desse protocolo, partimos para
o alinhamento dos processos e etapas e toda
rotina desenvolvida no curso. Para melhor compreensão do curso, dividimos em quatro módulos, são eles: Rotação por estações, Sala de
aula invertida, Rotação individual e Laboratório Rotacional. Em sequência, foi enviado um
e-mail com um link da plataforma e orientações
sobre o curso, metodologia, recursos tecnológicos e um roteiro de aprendizagem.

Partindo do contexto da personalização
e atuação dos gestores, dividimos as atividades
específicas em dois grupos :Turma A- Diretores
e Coordenadores Pedagógicos da Educação
Infantil e Turma B - Diretores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Fundamental I e II,
lembrando que além de ser uma característica
do método, também se articula com o planejamento para reabertura das escolas no contexto
da pandemia.
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Figura 2.2- Divisão dos grupos para
1º MÓDULO – INTRODUÇÃO AO ENSINO
HÍBRIDO E ROTAÇÕES POR ESTAÇÕES realização das atividades com os gestores no
modelo Rotação por Estações.

O 1º Módulo teve início no dia 30 de
agosto de 2020 com uma introdução ao Ensino Híbrido, plano para reabertura das escolas e o submodelo “Rotação por estações “no
formato assíncrono pela Google Sala de Aula.
O objetivo deste módulo era fazer uma introdução ao cursista do que é o ensino híbrido,
quais os principais modelos, além de realizar
práticas pedagógicas na categoria: Rotação
por Estações.
O encontro síncrono foi presencial no
dia 08 de setembro de 2020 com duração de
quatro horas. A primeira parte do encontro foi
dedicada ao plano de retomada das aulas presenciais de acordo com a SEDUC-SP (2020).
Para fins didáticos, dividimos em três etapas,
conforme ilustrado as figuras 1.5; 1.6 e 1.7. Na
segunda parte do encontro, prosseguimos com
a aplicação do modelo “rotação por estação”,
nessa categoria, dividimos a equipe em 5 estações, conforme figura 2.1.
Figura 2.1- Modelo Rotação por Estações aplicado com os gestores durante a formação continuada.

Fonte: Elaborado pelo autor

1º MÓDULO – SALA DE AULA
INVERTIDA
O 2º Módulo teve duração entre 09 de
setembro a 15 de setembro de 2020 no formato assíncrono. O encontro síncrono foi realizado no dia 16 de setembro através da plataforma Google Meet para Turma A. Já na turma B,
o encontro foi realizado no dia 17 de setembro
de 2020.Neste submodelo, tivemos três momentos diferentes: Primeiro, o participante estudou o conceito que seria visto antes da aula.
O segundo, foi o momento da aula on-line, em
que os gestores tiveram que aplicar os conceitos aprendidos. O terceiro, foi o momento
posterior à aula, em que eles puderam se aprofundar no tema, buscando mais informações
para complementar aquilo que estudaram nas
etapas anteriores. conforme figura 2.3:
Figura 2.3- Modelo Sala de Aula Invertida aplicado com os gestores durante a formação continuada.

Após um determinado tempo pré-estabelecido, os participantes rodaram entre as
estações, passando por todas elas. Cada grupo teve um desafio diferente para contemplar
o mesmo objetivo de aprendizagem, mas com
estratégias diferentes conforme a figura 2.2

Fonte: Elaborado pelo autor
406

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

3º MÓDULO- ROTAÇÃO INDIVIDUAL
O 3º Módulo teve duração entre 15 de
setembro a 22 de setembro de 2020 no formato assíncrono O encontro síncrono foi realizado
no dia 21 de setembro através da plataforma
Google Meet para Turma A. Já na turma B, o
encontro foi realizado no dia 22 de setembro
de 2020. Neste submodelo os gestores rotacionam através das estações virtuais, mas diferente de outros modelos, eles não necessariamente deveriam passar por todas elas, mas
somente aquelas que faziam mais sentido conforme figura 2.4.
A ideia de elaborar atividades neste
submodelo é para que os participantes experimentem diferentes estilos de aprendizado
para um mesmo objetivo de aprendizagem ou
ainda, para que eles possam criar roteiros personalizados de acordo com a necessidade de
cada estudante.

4º MÓDULO- LABORATÓRIO
ROTACIONAL
O 4º Módulo teve duração entre 23 de
setembro a 30 de setembro de 2020 no formato assíncrono pela Google Sala de Aula. O
encontro síncrono foi presencial no dia 30 de
setembro de 2020 com duração de quatro horas. Neste modelo, a turma foi dividida em dois
grupos (Turma A e Turma B).
O primeiro grupo realizou o planejamento formativo, de acordo com os 4 modelos
estudados e, com a mediação do professor. Já
o segundo grupo, planejou atividades complementares com a mediação tecnológica. Dessa forma, assim que concluíram as tarefas, o
grupo foi rotacionado para outro ambiente conforme ilustra a figura 2.5. Uma das vantagens
desse modelo é que, utilizamos também para
sanar eventuais dúvidas.

Figura 2.4- Modelo Rotação Individual
Figura 2.5- Modelo Laboratório Rotaaplicado com os gestores durante a formação cional aplicado com os gestores durante a forcontinuada.
mação continuada.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
O encerramento do curso ocorreu no
formato presencial no dia 30 de setembro de
2020. Para tanto, foi realizada uma plenária
para que as hipóteses anteriormente levantadas fossem colocadas em xeque, e os novos
conhecimentos pudessem ser sistematizados.
A ideia é que as atividades das etapas anteriores permitam um repertório para que gestores
possam ter subsídios para a realização da formação continuada com seus professores.
Em outro momento, foi realizada uma
pesquisa de avaliação com os gestores, tendo
como objeto de investigação, a validação da
formação continuada onde perguntamos: Com
base na pesquisa eletrônica realizada no dia
20 de agosto de 2020 através da ferramenta
Google Forms sobre os principais desafios dos
gestores da Secretaria Municipal de Rio das
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Pedras, a formação do ensino híbrido atendeu
às expectativas para o planejamento estratégico para retomada das aulas presenciais no formato híbrido? A resposta para essa questão é
ilustrada na figura 2.5
Figura 2.5- Avaliação da formação continuada e subsídios para implementação do ensino híbrido dos gestores da Secretaria Municipal de Rio das Pedras com base na pesquisa
eletrônica realizada no dia 31 de setembro de
2020 através da ferramenta Google Forms.

Após a realização da formação docente
foi realizada a implementação com os alunos. O
trabalho foi realizado na Escola Municipal Contador Waldomiro pertencente à cidade de Rio das
Pedras, São Paulo, durante o período de outubro
de 2020 à novembro de 2020 com a mediação
virtual do pesquisador. A Escola conta com 467
alunos do Ensino Fundamental. Para seu desenvolvimento, os gestores da escola realizaram a
formação com os professores do ensino fundamental II. Dessa forma, foi selecionada a disciplina de ciências do ensino fundamental II e uma
professora titular que atua com alunos do 9º ano
do ensino fundamental II, com faixa etária de 13
a 15 anos.

Os alunos foram selecionados aleatoriamente em grupos e durante esse processo, o
pesquisador teve seu papel mediador junto aos
gestores. Já os gestores mediaram o trabalho da
professora que por sua vez, aplicava o método
dos com os alunos. Nesse sentido, toda a seleção dos materiais, conteúdos e explicações ficou
Fonte: Elaborado pelo autor através da
sob responsabilidade do professor titular com a
ferramenta Google Forms
orientação pedagógica dos gestores, já o papel
do pesquisador foi de curador e orientador dos
ETAPA 3- PROJETO-PILOTO
gestores.
A terceira etapa foi a implementação
do projeto- piloto. Dessa forma, contamos com
a aplicação do protocolo pelos(as) gestores
(as) Talita Garcia Neves, Renan Bastos da Silva
e do Supervisor Antônio Callegari, que multiplicaram a formação com os professores. Quanto
à amostra para o projeto-piloto, selecionamos a
Escola Municipal Contador Waldomiro Domingos Justolim, que correspondeu às expectativas dentro do prazo e do combinado estabelecido para essa pesquisa.
É importante ressaltar que para todas
as etapas (formação de gestores, professores
e aplicação com alunos) utilizamos o mesmo
protocolo, flexibilizando de acordo com realidade de cada escola, conteúdo, etapa e estratégia de cada professor, necessidade dos
alunos, etc.

O pesquisador e os educadores se reuniram virtualmente e criaram um roteiro de aprendizagem sobre o conteúdo seleção natural e teoria
evolucionista, usando dois submodelos: “Rotação por estações” e “Sala de aula invertida’’. Em
seguida, foi orientado aos alunos para que eles
pudessem estudar previamente o conteúdo, já na
segunda parte era o momento da aplicação da
sala de aula por meio virtual.
Em sequência, foi aplicado aos alunos
questionário aberto sobre os pontos positivos e
negativos encontrados. Os resultados aferidos
mostraram que os estudantes consideram a utilização das novas tecnologias essenciais; alertam
sobre a necessidade de que os professores revejam suas práticas, tragam novas estratégias de
aulas, atividades e avaliação. Sobre o método,
consideraram bastante positivo e também realizaram produções com protagonismo e com qualidade. No final dessa etapa, os gestores deverão
continuar com o planejamento estabelecido para
atingir a meta definida até junho de 2021.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A iniciativa conjunta entre o pesquisador , Secretaria Municipal de Educação de Rio
das Pedras e A Faculdade Campos Elíseos de Americana , em trazer um tema atual e de extrema relevância em tempos de pandemia , articulado à grande meta do plano de retomada das
aulas presenciais , junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo , demonstra que a
sinergia de uma parceria feita com planejamento , estudo ,precaução e em consonância com os
protocolos e documentos norteadores podem contribuir para o avanço da educação.
Os resultados concretos de uma atividade como esta, sempre são difíceis de serem
objetivamente avaliados, no entanto podem ser considerados altamente positivos a partir das
seguintes condições favoráveis que cercaram a sua realização. A Formação ocorreu no momento onde o mundo passa por uma reformulação do sistema educacional devido à crise da
COVID-19. Os temas discutidos têm grande relevância e atualidade para o desenvolvimento das
políticas educacionais do nosso país. Sem dúvida alguma, vivemos um momento histórico, e
com essa formação, não foi diferente, o que ficou evidenciado pelo interesse despertado junto
aos gestores participantes do curso.
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COMO SE MANTER ATUALIZADO COM UMA
DISCIPLINA TÃO EXPERIENTE

RESUMO: Entender o que ocorre sobre o uso da Língua Portuguesa, dentro da sua história qual
a valorização dessa disciplina o que ocorreu com ela no decorrer do tempo se faz necessário
para entendermos o rumo que essa disciplina e modalidade de comunicação acontece. Buscamos apresentar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas nas aulas
de língua portuguesa de modo a contribuir para a valorização e o desenvolvimento do respeito às variedades linguísticas que se apresentam em toda a nossa sociedade. Mediante a
valorização dos diferentes dialetos e, por conseguinte de seus falantes, desenvolver também
os sentimentos cuidado e valorização dos bens públicos. Apresentar de forma simples possibilidade de trabalhar de modo interativo com os alunos, sem precisar de grandes apetrechos
tecnológicos.

Palavras-chave:
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INTRODUÇÃO

A

través da história sobre a língua portuguesa temos um breve histórico do que
aconteceu com essa língua, seus atributos, os textos que originaram essa temática e os fatos que perpetuaram essa disciplina nos trás dentro da história como
devemos entender esse contexto.
Trabalhos com essa abordagem são interessantes para todo leitor que quer ampliar seus
conhecimentos acerca da temática e queiram refletir sobre as possibilidades que há em desenvolver aulas práticas no que tange ao ensino de língua portuguesa considerando a prática lúdica
com um recurso significativo.
A aproximação de biologia, neurociência, desenvolvimento humano e educação seria
uma excelente base para a pesquisa educacional. Aspectos bioéticos devem ser evidenciados
desde o início para que não exista distorção ou mitificação popular em relação à neurociência e
às possíveis descobertas sobre o cérebro humano.
Alguns destes mitos são aparentemente inofensivos como a história de que usamos
somente 10% de nossa inteligência, no entanto, outros causaram impacto na educação como
a questão da dominância hemisférica esquerda, a prontidão ou a quantificação da inteligência.
A neurociência vem, ainda, auxiliar nas ocorrências de dificuldades de aprendizagem,
pois podem estar associadas não somente ao cérebro, mas sim ao ambiente, ao sono, às práticas pedagógicas, isto é, a elementos externos. No entanto, ainda que essas adversidades estejam associadas às diferenças cerebrais, como nos casos de síndromes, permite prever o nível
desta diferença, sendo maiores ou menores.
As dificuldades de aprendizagem correspondem a um conjunto de desordens sistêmicas e parciais da aprendizagem escolar, de modo a culminar no surgimento de insuficiências
funcionais de sistemas cerebrais. Em contrapartida, é necessário que se cuide para que os conhecimentos atuais de neurociência não caiam nessa vala e sejam utilizados como mecanismos
de manipulação de uma pseudociência.
Existe a possibilidade de se cometer enganos diante de informações cujas fontes não
são devidamente checadas. Propostas de autores comprometidos eticamente em produzir estudos consistentes sobre ensino e aprendizagem defendem a criação de ambientes educacionais
integrando neurocientistas e educadores, com pesquisa e prática. A elaboração de ações educativas com bases em neurociência acrescenta ferramentas eficazes na análise do percurso da
aprendizagem permitindo que seja possível se atingir o potencial de desenvolvimento individual.
É deste modo que a neurociência se apresenta para a educação. Os diversos estágios
do neurodesenvolvimento promovem modificações estruturais e funcionais ao cérebro para adequá-lo às necessidades que o indivíduo tem em cada etapa de vida. O cérebro humano é uma
estrutura destinada a aprender. Qual o significado para a educação destes passos largos da
neurociência?
Baseado, portanto, nas pesquisas e desenvolvimento deste estudo, verifica-se que o
pensar em “educação de qualidade” requisita a compreensão da aprendizagem no cérebro e a
importância desse conhecimento por parte dos educadores, pois o objetivo da educação só é
atingido se houver aprendizagem e esse processo permeia todos os ambientes sociais. Entretanto, é na escola em que o conhecimento acadêmico é desenvolvido, tendo o professor como
mediador deste.
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Sabendo que a incorporação de informações se dá a partir da organização do mesmo
no cérebro, o educador por implementar ações inovadores, que proporcionarão ao discente o
desenvolvimento de suas próprias habilidades de estudo, facilitando assim a aquisição de conhecimentos.
É imprescindível que os educadores reconheçam as estruturas cerebrais como interfaces
da aprendizagem e que seja sempre um campo a ser desbravado. Os professores conhecedores
dessas circunstâncias transformam a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência. É sabido que a experiência é registrada de maneira privilegiada nos solos da memória,
capazes de transformar a personalidade. Por isso, é essencial que se envolva as informações
que transmitem para a experiência de vida.
Como pudemos observar, a neurociência, por si só, não traz novas estratégias educacionais. Ela fornece razões importantes e concretas, demonstrando o porquê de algumas abordagens serem mais eficientes que outras.
Explorar as bases da aprendizagem a partir da neurociência poderá contribuir significativamente na resposta de questões que permeiam a educação, como garantir o sucesso de um
currículo compatível com o desenvolvimento cerebral; melhorar a instrução nas disciplinas; impacto de novas tecnologias no desempenho escolar etc. O educador é o profissional que exerce
maior impacto no sistema educacional e é alvo de muita expectativa.
Em relação à formação do professor torna-se necessário a aquisição de conhecimentos
que o habilite a ensinar, motivar e avaliar o aluno num formato que seja mais eficiente e compatível com o funcionamento do seu cérebro. Os professores em formação inicial ou em educação
permanente necessitam desenvolver domínio técnico na solução de problemas, assim como o
conhecimento de procedimentos adequados de ensino e sua correta aplicação.
A neurociência se torna um conhecimento necessário à formação de professores nos
seus diversos estágios. Compreender que os conhecimentos da neurociência são importantes
para a educação ainda é um paradigma novo. Muitos destes conhecimentos carecem de pesquisas educacionais que validem sua importância, consistência e aplicabilidade na educação.
Um autor que revolucionou não somente a psicologia, mas o pesquisador sobre o cérebro e a mente humana, foi Vygotsky. Com uma visão além do seu tempo, foi um profeta anunciando um novo tempo para a compreensão de como acontece a aprendizagem, como o ser humano adquire conhecimento. Contestou as teorias comportamentalistas e propôs que o sistema
nervoso humano é funcionalmente dinâmico em respostas à exposição a estímulos do ambiente.
Utilizou os conceitos de neuroplasticidade, a reorganização neuronal numa visão da neurociência dos tempos atuais. A influência de suas ideias é crescente na pedagogia e na formação de professores. Sua crítica à pesquisa educacional realizada em laboratório com princípios
da zoologia ou da botânica levou ao desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa fora deste modelo. Propôs não somente discutir a consciência humana, mas pesquisá-la objetivamente
com uma metodologia com base no materialismo dialético em que o símbolo é o mediador
entre o indivíduo e o social. A discussão sobre a mente e o cérebro passa a ter base científica
estruturada em pesquisa que buscou aproximar o estudo de processos neurais e o estudo dos
processos mentais.
O aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento capazes de funcionar
somente na interação da criança com as pessoas e em cooperação com as demais crianças.
Nesta visão, aprendizado não é desenvolvimento, mas o aprendizado organizado resulta em desenvolvimento que não ocorreria de outra maneira. O aspecto central da proposta de Vygotsky é
a noção de que os processos de desenvolvimento e de aprendizagem não coincidem.
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Para o professor em formação esta é a base para uma maior compreensão da vida
humana, como a própria existência, a consciência que toma forma pela história e pela cultura.
As características básicas envolvidas no processo de aprendizagem não são de sistemas organizados de modo invariável e rígido. São sistemas funcionais extremamente móveis mesmo
diante de uma tarefa constante, os mecanismos acessados são diferentes ainda que se chegue
a um resultado constante. São diversas as possibilidades da ação do professor em sua tarefa
de ensinar.
A formação de professores, principalmente de ensino fundamental, tem fragilidades
apontadas por diversos autores, principalmente quando se analisa o tripé neurocientista, psicólogo e pedagogo.
Do que se apreendeu nesta pesquisa o educador já é visto como o profissional que
maior impacto pode causar no sistema atual e do qual muito se espera. Qual o perfil deste profissional? Ele deverá ser detentor dos conhecimentos que irão instrumentalizar o indivíduo para
exercer sua cidadania? A formação docente exige atualização contínua, revisão crítica de sua
atuação e de sua proposta pedagógica.
Investigar as bases da aprendizagem a partir da neurociência poderá contribuir para a
resposta de algumas questões e garantir o sucesso de um currículo compatível com o funcionamento cerebral, como converter o conhecimento obtido em pesquisa em métodos instrucionais
efetivos em cenários reais, o quanto tudo isso pode melhorar a instrução nas diversas disciplinas
e o impacto das novas tecnologias no desempenho escolar.
Saber fatos que perpetuam essa disciplina fazendo com que aprofundamos nosso conhecimento e entendamos o que acontece com ela nos dias atuais, traz um conhecimento significativo para a prática em sala de aula, como consequência o pleno desenvolvimento dos alunos
e saberes que no decorrer da disciplina trará de forma lúdica o que de fato acontece e perpetua
na praxe em relação ao contexto da língua portuguesa.
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O primeiro subtítulo traz a frase “Por
COMO SE MANTER ATUALIZADO COM
que envelhecemos assim”, nesta parte do texto
UMA DISCIPLINA TÃO EXPERIENTE

o autor explica o funcionamento do corpo humano, a questão da procriação como meio de
perpetuar a espécie. Cita a hidra de água doce
que parece não envelhecer, atribuindo a fatores
externos como ambiente e predadores a causa
de sua imortalidade.

O assunto central da reportagem de
divulgação científica de Thomas Kirkwood é
a resposta à pergunta “Por que não vivemos
para sempre?”, publicada na revista Scientific American Brazil. Ao longo do texto, o autor
explica que não vivemos para sempre porque
O segundo subtítulo “Evolução por
somos constituídos de células que carregam
adaptação” explica a teoria da soma dispensáos genes da mortalidade.
vel e apresenta as pesquisas de Tom Johnson
Devido o texto ter como contexto de e Michael Klauss que tratam de genes capazes
produção uma revista científica, que tem como de prolongar a vida de alguns organismos. O
função construir saberes, é difícil ao leitor co- terceiro subtítulo “Sobre ratos e homens” aponmum seguir os caminhos apresentados pelo ta que as pesquisas têm como objetivo melhoautor e assim construir todos os sentidos per- rar a qualidade da vida humana e não prolontinentes ao texto. Neste sentido, Koch e Elias gá-la por tempo indeterminado.
afirmam que:
O texto é um evento sociocomunicativo, que ganha
existência dentro de um processo interacional. Todo
texto é resultado de uma coprodução entre interlocutores: o que distingue o texto escrito do falado é a
forma como tal coprodução se realiza (KOCH; ELIAS,
p.13).

A conclusão inicia-se com a frase “Sem
respostas simples”, nesta parte o autor informa
que a morte é certa para todos, mas que as
pesquisas buscam novas drogas para melhorar o fim da vida. O texto apresenta pequenos
relatos na introdução para demonstrar de que
modo as pessoas, em especial os idosos e as
crianças, vêem a perspectiva da morte. Além
dos relatos, o autor narra aos leitores os acontecimentos que envolvem a morte e a reprodução, no entanto faz isso com linguagem específica da área que trata o texto.

O texto foi dividido em cinco partes,
uma introdução, três partes de desenvolvimento e apresentação de argumentos e uma
conclusão; essas partes foram marcadas pelo
autor com uma frase em caixa alta, creio que,
para facilitar a leitura e a observação de que
Sendo assim, a esfera de divulgação
um novo assunto estava sendo apresentado.
depende da necessidade dos interlocutores
quanto ao conteúdo que será apresentado em
“Se você pudesse planejar” é a frase cada texto e o público que se pretende atingir
que inicia a introdução do texto, nela o autor que também são influenciados pelo seu modo
apresenta seu ponto de vista com relação ao de produção, ou seja, oral ou impresso; se ele
fim da vida, sem responder a questão central é composto por elementos unicamente verbais,
do texto. Pode-se perceber na introdução um ou não verbais, ou ainda se suporta os dois.
diálogo com o discurso histórico, quando o au- Um texto pressupõe interação, em outras pator pontua que nossos ancestrais estavam mais lavras, todo texto provoca certa reação do seu
acostumados com a morte, devido às próprias leitor que reage de alguma maneira. A interacondições de vida como falta de saneamento. ção com o texto é determinada pela sua intenção e pela sua função que devem ser percebidas pelos interlocutores.
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Os interlocutores de um texto são seu
produtor (autor) e os leitores deste texto. Por
meio do próprio conhecimento os interlocutores estabelecem uma rede de semelhanças e,
ou diferenças entre outros textos produzindo a
interpretação do texto lido.
O texto em análise não responde fielmente à questão inicial, mas deixa certo que a
medicina tem trabalhado juntamente com outras áreas do conhecimento para melhorar a
qualidade de vida das pessoas, principalmente
na terceira idade. O grande aprendizado que o
texto traz é que devemos aprender a encarar
as fases da vida, tal qual elas nos são apresentadas, sem perder tempo com buscas vãs de
uma utópica fonte da juventude.
Os fenômenos da globalização e das
tecnologias adentraram os muros da escola
provocando mudanças em sua realidade e exigindo adaptações por parte dos professores e
gestores. A escola deixou de ser o lugar aonde
se ia para aprender ler e escrever e fazer contas para se transformar em espaço privilegiado
de práticas de leitura e interpretação dos mais
variados gêneros, de identificação dos lugares
sociais e dos momentos históricos, de compreensão do funcionamento dos discursos e da
observação de suas ideologias, da análise do
explícito daquilo que está dito (seja escrito ou
falado) e dos silêncios daquilo que não foi dito
(seja nos textos escritos ou falados).
A escola enquanto espaço público não
pode privilegiar a uns e a outros não, não pode
fazer de seu espaço, um espaço excludente
logo precisa fornecer ferramentas que colaborem para exterminar as diferenças. Uma dessas ferramentas é a apontada por Zoppi-Fontana (1999) ao analisar o que não está explícito
nos textos:

Encontramos, assim, outro ponto de deriva onde
o texto convoca um não-dito a partir do qual suas
articulações se impõem como evidência. Sentidos
não-ditos que produzem exclusão, pois é através da
premissa que fica subentendida que se definem as
predicações a partir das quais se identificam os sujeitos (ZOPPI-FONTANA, 1999, p. 59).

Hoje, uma das mais importantes missões da escola é a de formar cidadãos críticos
e aptos à cidadania. Como formar cidadãos
aptos à cidadania? Creio que a melhor resposta é ensinando-os a perceberem as ideologias
contidas nos ditos, ou não-ditos dos mais variados textos em que tem contato. Somente desta
maneira, a cidadania poderá e será construída com ações participativas e conscientes de
seus cidadãos nas várias esferas.
Sendo assim, a escola durante o período de formação desse cidadão deve privilegiar
a construção de leitores, não apenas decodificadores do código, mas co-autores dos textos
lidos por meio do entendimento das relações,
que todo texto estabelece, entre função-autor e
efeito-leitor; situação de produção e momento
histórico.
A escola deve aprimorar os leitores que
possui, ou seja, os alunos de modo que estes
sejam capazes de autoria de textos escritos ou
falados, para tanto ela precisa subsidiar seus
leitores de habilidades de leitura. Tais habilidades podem ser alcançadas quando a escola
promove a busca e privilegia as informações
sobre o contexto em que o texto foi produzido,
delimita os objetivos tanto para leitura quanto
para o texto em análise, aponta para o lugar
social do autor do texto em oposição ao do
leitor; apresenta e discute a função do texto e o
gênero ao qual o texto pertence, o que pressupõe sua função é relacionar a leitura atual com
as leituras anteriores de forma a aproximá-las
ou refutá-las.
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Esses gestos de leitura vão se transformar para modos de escrita, à medida que
desestabilizarem os gestos de leitura dominantes, ou seja, interpretações já sedimentadas e
determinadas como únicas e, ou corretas. No
livro didático “Para Viver Juntos: Língua Portuguesa” do Ensino Fundamental II da SM edições apresenta ao início de um novo texto que
será objeto de estudo da unidade, uma parte
intitulada “Antes da Leitura” na qual são encontradas informações sobre o autor do texto e um
pequeno comentário sobre a leitura que será
realizada.

Essas recomendações podem ser apresentadas oralmente por ser uma forma mais
simples para os alunos executarem e posteriormente pode ser introduzida a escrita por meio
de uma resenha crítica. São essas as questões
que facilitam o trabalho com o texto na sala de
aula, propiciando a formação de alunos não só
leitores mais escritores de seus próprios textos.

O comentário é como um convite à leitura, não só do texto ou trecho que se seguirá
mais de outros textos do mesmo autor ou do
livro, no caso de um trecho de obra. A leitura
dessa parte é sempre feita por mim de forma
a auxiliá-los e instigá-los a leitura, tal atitude
foi tomada por perceber no ano passado que
quando eu lia essa apresentação os alunos
mostravam mais interesse e quando deixava
por conta deles a primeira leitura, muitos alunos pularam essa parte e iam para o texto, perdendo informações valiosas.
Outro bom exemplo de atividade que
envolve a leitura e também a escrita é deixar
o aluno livre para ler um texto, ou livro de seu
interesse e agrado para fazer recomendações
aos seus colegas. As recomendações podem
ser positivas, neste caso o aluno por meio de
seus argumentos tentará convencer os colegas para que também façam a mesma leitura;
ou negativas, neste caso o aluno por meio de
seus argumentos tentará convencer os colegas
para que não façam a leitura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término deste estudo de caso conclui-se que o entender os fatos históricos torna-se
uma ferramenta facilitadora de aprendizagem. Com ela, o aluno desenvolve aspectos afetivos,
cognitivos e sociais, podendo assim interagir com o meio em que vive de uma forma dinâmica e
prazerosa. Pois trás em sua praxe os fatos históricos da língua portuguesa concretizando aquilo
que lhe é ensinado em sala de aula e fundamentando-se com dizeres históricos e não de conhecimento comum, ou até mesmo de imposição através do conhecimento trago pelos docentes.
Respeitar as diferenças, favorecer a inclusão de maneira significativa, contribuir para
o desenvolvimento é permitir que os acessos à Educação sejam atingidos, desenvolvendo a
cidadania e garantindo a todos os indivíduos a autonomia necessária para desenvolver-se a
contento. O primeiro passo então está em observar as necessidades, e entender que a diferença nada mais é do que um novo caminho para que o próprio professor relacione-se com suas
dificuldades, contribuindo para o desenvolvimento do outro.
Deve-se considerar, no entanto que para esta construção ser significativa, o professor
deve servir como orientador, para o grupo, mas não como detentor do saber, mas sim como
mediador, dos interesses para a construção do bem comum, dividindo as responsabilidades,
não rotulando respeitando as diferenças, dividindo atenção igual para todos, ouvindo todas as
opiniões e desenvolvendo regras coletivas.
O professor tem duas alternativas, para reconhecer a realidade do seu trabalho, deve-se conscientizar-se desta realidade, procurando transformá-la aceitando o aluno que se tem, e
acreditando na mudança do outro. Este deve ser firme, não rígido ao extremo, nem se mostrar
perdido, inseguro, deve também ter convicção do que está levando para os alunos, oferecendo
fatos importantes e significativos para os alunos, auto valorizando-se, preocupar-se com o programa, pesquisando, trocando experiências, etc.
É importante também ter respeito para com os alunos, respeito é fundamental, um relacionamento franco, pautado no diálogo é importante para a construção humana. O professor
deve manter uma proposta adequada de trabalho onde o aluno seja levado a desenvolver seu
aprendizado de forma adequada e interessante, fazendo a diferença, com base no que se ensina.
Porém, para obter sucesso na sua proposta, o professor precisa reformular seu saber,
para que seu trabalho seja significativo, tornando a aula interessante, um erro constante que
deve ser corrigido é vincular nota à disciplina, não se deve barganhar conhecimento, ligar a nota
ao que se faz é abusar de poder, é preciso conscientizar o aluno que seu conhecimento não tem
preço e que se estuda para obter conhecimento que não tem preço.
A construção do conhecimento é fundamental para o processo educativo, pois através
delas que as pessoas terão a base para seu desenvolvimento, aprendendo a lidar com seus
defeitos e respeitando o limite do outro, porém para que esta construção seja significativa.
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O professor deve servir como orientador, para o grupo, mas não como detentor do saber,
e sim como mediador, dos interesses para a construção do bem comum, dividindo as responsabilidades, não rotulando respeitando as diferenças, dividindo atenção igual para todos, ouvindo
todas as opiniões e desenvolvendo regras coletivas.
Deve-se manter uma proposta adequada de trabalho onde o aluno seja levado a desenvolver seu aprendizado de forma adequada e interessante, fazendo a diferença, com base no
que se ensina. Entende-se então que atrelar a nota ao que se faz é abusar de poder, é preciso
conscientizar o aluno que seu conhecimento não tem preço e que se estuda para obter conhecimento que não tem preço, e que este é um bem único e precioso tendo que ser valorizado por
quem o recebe, não sendo possível trocá-lo por notas.
É necessário garantir ainda o diálogo, o que confirma os objetivos da escola, levando
o educando a perceber que a escola não é vazia, que existe um contexto e que este deve ser
respeitado. o educador deve ser estimulado e não renunciar ao que sabe.
O fortalecimento do grupo através do respeito mútuo fortalece a equipe, fazendo com
que o professor perceba que ele não está só, e a verbalização de nós, faz com que todos se
sintam um só, responsáveis pela resolução do problema arrancando o professor do anonimato
e levando-o ao sucesso esperado.
Precisamos ver nosso trabalho como o local onde construímos todas as relações que
teremos fora da escola, ela é o início, mas não o fim de nossa caminhada e o professor é o ator
principal deste filme chamado construção, merecendo ser muito bem tratado e preservado nestes longos anos de carreira, pois todos, com sucesso ou não passaram pela escola em alguma
fase de suas vidas.
Hoje, a escola tem sido um verdadeiro campo de batalha, onde os profissionais da educação se digladiam com os alunos e seus familiares. As perdas são significativas para ambos
os lados, porque não temos vencedores, temos de um lado profissionais sem saúde e que se
queixam por não saber o que fazer. E do outro lado temos alunos que apresentam disparidade
entre as habilidades e saberes requisitados para as séries que frequentam.
Essas lutas são resultado do distanciamento que a escola mantinha, até poucos anos,
do mundo real de suas produções, de seus saberes e de suas necessidades. Nas palavras de
Fanfani (2000):
Houve um tempo em que o mundo da vida cotidiana se mantinha “fora” e “distante” da cultura escolar. Os saberes legítimos, esses que a escola pretende incorporar nos alunos, são saberes “consolidados” e de certo
modo “distantes” do cotidiano e da contemporaneidade. Esta distância tinha uma razão de ser no momento
constitutivo da escola e do estado moderno (FANFANI, 2000,p. 8).

Sendo assim, hoje, mais do que nunca, a escola deve ser uma ponte entre a cultura escolar e a cultura popular, adquirida pelos alunos nos anos de sua convivência familiar e social.
Nas palavras de Fanfani (2000): “ é impossível separar o mundo da vida do mundo da escola.”
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Concordamos com Fanfani, principalmente, quando se trata do ensino e das aulas de
Língua Portuguesa, porque não dá para dissociar a língua que já é falada e reproduzida pelos
alunos, daquela que eles terão contato na escola – claro que fazendo as devidas comparações
e mostrando as diferenças. Os Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental
retomam essa questão, quando afirmam que a língua é:
[...] um sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita ao homem significar o mundo e a
sociedade. Assim, aprendê-la é aprender não somente as palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas apreender pragmaticamente os seus significados e, com eles, os modos pelos quais as pessoas
entendem e interpretam a realidade e a si mesmas (BRASIL, 2010, p.7).

A realidade que nossos alunos vivenciam está repleta de saberes locais, de tecnologias
e de suas mídias. Ignorar tal fato é ignorar um poderoso aliado para o ensino neste século.
No entanto, um impasse está posto, ao mesmo tempo em que se exige que a escola
trabalhe com essas novas tecnologias, elas não são em número e quantidade suficiente para
todos os alunos; as realidades do Brasil são díspares, inclusive em um mesmo estado, por este
motivo muitas escolas não as tem disponíveis; e por fim, muitos professores ainda não as sabem utilizar.
Felizmente, não há somente impasses, muitos professores têm procurado o aperfeiçoamento, outros têm trocado as experiências que deram certo; muitas escolas possibilitam o diálogo entre todas as partes envolvidas na educação; os alunos com seus saberes e suas culturas
têm contribuído para mudanças no currículo; entre outras tantas.
Por este motivo, pode-se acreditar que dias melhores virão e a educação irá sofrer ainda
mudanças, mas que produziram resultados positivos tanto para os profissionais da educação,
quanto para os professores. Muitas vezes os alunos questionam sobre alguns itens a eles ensinados e o que tem como resposta é “não sei, apenas aprendi assim”.
E quando os meninos entendem fatos históricos por trás de algo a muitos anos ensinando da mesma forma, aquele conhecimento ganha significado e significância e o conhecimento
se torna algo prazeroso e com mais fundamentação, para ser utilizado na vida.
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IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA POLICIAL
NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO

RESUMO: Este artigo analisa a importância da Inteligência Policial na Prevenção e Combate ao
Crime Organizado. O sistema prisional no Brasil por longo período de tempo foi desconsiderado, ainda que nesse contexto se desenvolvesse com proeminência o crime organizado.
Transcorrido o tempo, as organizações criminosas recebem como presente uma legislação
que normatiza o Regime Disciplinar Diferenciado cujo mote era segregar os membros das
facções como meio de desarticulação. Nesse viés, uma Inteligência Policial que se desenvolve
célere em meio aos avanços tecnológicos e mapeiam as facções quer seja dentro quanto fora
do contexto prisional.

Palavras-chave: Organização Criminosa; Inteligência Policial; Combate.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo apresenta como temática analisar a importância da Inteligência Policial
na prevenção e combate ao Crime Organizado. Afinal, nas últimas décadas, a
ausência de valores e a certeza da impunidade triunfam em todos os âmbitos sociais. A mídia se retroalimenta da violência e não raras vezes estimula um cenário que traz dor e
sofrimento – a quem pratica a violência e a quem recebe a mesma.
Esta pesquisa se justifica em razão do momento em que a sociedade vive atualmente e
no qual a violência é um fator de alta preocupação. As desigualdades sociais se agigantam em
uma sociedade acometida pela corrupção e a impunidade.
O sistema de segurança é precário e a convivência da população é permeada por momentos de hostilidade de ambas as partes. Infelizmente, muitas vezes, devido à ausência do
Estado para assegurar os direitos mínimos de sobrevivência, quem intervém nas comunidades
é o narcotráfico.
A problemática incide justamente no fato da violência se expressar através dos níveis
cada vez mais elevados de criminalidade, da sujeição frequente ao domínio dos instintos selvagens e bárbaros, do crime organizado, principalmente em torno do tráfico de drogas, dos atos
despidos de qualquer civilidade.
Assim, objetiva-se com este artigo compreender a Importância da Inteligência Policial na
Prevenção e Combate ao Crime Organizado e especificamente analisar o papel da Inteligência
Policial e ao mesmo tempo avaliar a repercussão das investidas da Inteligência nas Organizações.
Para enfrentar as organizações criminais, as forças de segurança muitas vezes adotam
políticas mais estreitas de repressão. Muitas vezes, o trabalho de inteligência policial possibilita
o encarceramento maciço provocando muitas vezes a fuga dos membros das organizações para
países vizinhos. Razão pela qual se torna imperativo que haja uma resposta e uma estratégia
conjunta entre os países. Ademais, é importante também que as forças de segurança cooperem
com o sistema penitenciário.
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A INTELIGÊNCIA POLICIAL
As formas de violência, tipificadas
como violação da lei penal, como assassinato,
sequestros, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa ou contra o patrimônio, formam
um conjunto que se convencionou chamar de
violência urbana, porque se manifesta principalmente no espaço das grandes cidades. Não
é possível deixar de lado, no entanto, as diferentes formas de violência existentes no campo
(BENGOCHEA et al. 2004, p. 208).
Ela se expressa através dos níveis
cada vez mais elevados de criminalidade, da
sujeição frequente ao domínio dos instintos selvagens e bárbaros, do crime organizado, principalmente em torno do tráfico de drogas, dos
atos despidos de qualquer civilidade – aqui se
compreendem também a constituição de gangues, as pichações, a espoliação dos bens públicos, o caos do trânsito, os pontos abandonados da cidade, sem nenhuma preservação ou
manutenção, entre outros (BENGOCHEA et al.
2004, p. 208).
Há um aumento aparente do número de
crimes que ocorrem na sociedade assim como
não existem respostas ou são insatisfatórias no
tocante aos motivos que conduzem seres para
atos ilícitos. Um cenário que despertou ao longo do tempo nos economistas um olhar mais
atento para o problema da criminalidade. Em
meio a cenários de violência e ataques a ordem social, a instituição polícia emerge como
resultado da correlação de forças políticas
existente na sociedade e no Brasil se originou
no século XVIII com o intuito de atender a um
modelo de sociedade que era extremamente
autocrática, autoritária e conduzida por uma
pequena classe dominante (BENGOCHEA et
al. 2004, p. 208).
Uma polícia que foi desenvolvida como
referem Bengochea et al. (2004, p.208) com
o intuito de “proteger essa pequena classe dominante, da grande classe de excluídos’’ . Uma
polícia com o intuito de servir de barreira física
entre os ditos ‘bons’ e ‘maus’ da sociedade”.
Desta polícia se cobrava tão somente vigor físico e coragem.

Atualmente, a polícia surge com a incumbência de enfrentar toda uma situação
próxima ao caos. Caos devido ao fato de que
milhares de pessoas honestas permanecem
inertes frente a balas perdidas que ceifam vidas diariamente. O clima geral de impunidade
incentiva a utilização de recursos e estratégias
criminosas. A mídia, fundamental numa sociedade democrática, denúncia e divulga o estado
de coisas, torna pública, pelo menos, parte da
atividade criminosa (BENGOCHEA et al. 2004,
p. 208).
Para atuar frente a cenários de alta
complexidade emerge a Inteligência Policial.
Conforme explana Holanda (2010, p. 38) a
terminologia “inteligência origina-se do latim
intelligentia, tendo por base o termo intelligere, decorrente da união do prefixo inter (entre)
com legere (escolher)”.
Ainda de acordo com Holanda (2010,
p. 38) “sua conceituação originária vertida ao
campo da psicologia, refere-se à capacidade
de cognição intelectiva de determinada pessoa”. “O dicionário Aurélio Buarque de Holanda
define inteligência como “faculdade de conhecer, de compreender, intelecto: a inteligência
distingue o homem do animal” (HOLANDA,
2010, p. 38).
A Inteligência a qual será tratada neste
artigo está vinculada ao campo da segurança.
Assim, em conformidade com o Manual de Inteligência Policial do Departamento de Polícia
Federal - Volume I apresenta a seguinte conceituação:
[...] a atividade de produção e proteção de conhecimentos, exercida por órgão policial, por meio do
uso de metodologia própria e de técnicas acessórias,
com a finalidade de apoiar o processo decisório deste
órgão, quando atuando no nível de assessoramento,
ou ainda, de subsidiar a produção de provas penais,
quando for necessário o emprego de suas técnicas e
metodologias próprias, atuando, neste caso, no nível
operacional (HOLANDA, 2010, p. 38).
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O atual modelo de inteligência emerge
com a normatização da Lei nº. 9.883/99 a qual
organizou o Sistema Brasileiro de Inteligência
(SISBIN), sendo a agência central a Agência
Brasileira de Inteligência (ABIN). De acordo
com Costa (2017, p.16) “com a redemocratização política nacional em 1988, as estruturas
que desenvolviam uma inteligência, cuja finalidade era realizar a polícia política, praticamente se extinguiram” e acresce que: “De modo
gradual, as agências renasceram com uma
nova roupagem, abandonaram o foco anterior
e direcionaram os seus esforços para assessorar as investigações policiais complexas e a
distribuição do efetivo ostensivo, além de empreender uma efetiva análise criminal”.

A atividade de ISP é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a identificação, o acompanhamento e a avaliação de ameaças
reais ou potenciais na esfera de Segurança Pública,
basicamente orientadas para produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para subsidiar os
governos federal e estaduais a tomada de decisões,
para o planejamento e à execução de uma política de
Segurança Pública e das ações para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer
natureza ou atentatórios à ordem pública (COSTA,
2017, p.20).

Já a 4ª edição do DNISP, promulgada em 25 de janeiro de 2016 no Diário Oficial
da União, referiu a ISP como modelo de várias espécies de inteligência, a qual compõe a
Já as atividades da Inteligência Poli- Segurança Pública, a exemplo da Inteligência
cial são descritas no art. 1º, § 2º da Lei nº. Policial Judiciária (2016, p.22):
9.883/99, conforme exposto abaixo.
§ 2o Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como inteligência a atividade que objetiva a
obtenção, análise e disseminação de conhecimentos
dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o
processo decisório e a ação governamental e sobre
a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado (LEI 9.883/99 - grifo nosso).

Importante ressaltar que a partir do art.
1º do Decreto nº 3.695/00, abriu-se precedente para inserção da Atividade de Inteligência
de Segurança Pública (ISP) e o Subsistema de
Inteligência de Segurança Pública (SISP):
Art. 1º. Fica criado, no âmbito do Sistema Brasileiro
de Inteligência, incluído pela Lei nº 9.883, de 7 de
dezembro de 1999, o Subsistema de Inteligência de
Segurança Pública, com a finalidade de coordenar e
integrar as atividades de inteligência de segurança
pública em todo o País, bem como suprir os governos federal e estaduais de informações que subsidiem a tomada de decisões neste campo (SISP).

De acordo com a Doutrina Nacional
de Inteligência de Segurança Pública (DNISP),
Costa (2017, p.20) define a atividade de ISP
como:

O exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar
ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança Pública, orientadas para produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para assessorar
o processo decisório no planejamento, execução e
acompanhamento de uma política de Segurança Pública; nas investigações policiais; e nas ações para
prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos
de qualquer natureza que atentem à ordem pública e
à incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo
exercida pelas Agências de Inteligências no âmbito
das (POLÍCIAS FEDERAL e CIVIS, 2016, p. 22).

Após as explanações devidas que conceituam a Inteligência Policial, avalia-se como
primordial estabelecer a devida distinção entre a Inteligência e a Investigação Policia e
para tanto aproprio-me dos estudos de Grassi
(2018, s/p) que estabelece as “diferenças entre Inteligência Policial e Investigação Policial”:
Enquanto a Inteligência Policial é ponto de partida
para a compreensão das redes criminosas e de seus
fluxos, a Investigação Policial é o resultado das correntes e cruzadas aplicações do aparelho preventivo-repressivo a partir do trabalho dos órgãos de inteligência, policiais ou não. Entre outras palavras, a
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Inteligência é a soma de ações que tem por objetivo
subsidiar um processo decisório por parte de uma
Autoridade a quem legalmente se atribui poder para
tal. À Investigação Policial, por sua vez, cabe a produção de provas com intuito de fornecer autoria e materialidade durante a persecução penal. Assim, diante
do contexto apresentado, tanto a Inteligência quanto
à Investigação, apesar das semelhanças, possuem
objetivos diferentes. No entanto, ambas visam extrair
compreensão de uma malha infindável de informações, presentes no meio ambiente com que lidam,
assim como se dá com a pesquisa científica e o processo penal: a pesquisa científica, as atividades e
operações de inteligência, a investigação criminal e
o processo penal buscam a verdade (GRASSI, 2018,
s/p.)

Diante da notória escassez de recursos
humanos frente ao crescimento do crime organizado, se constata que os serviços de inteligência policial procuram produzir provas em
investigações criminais e processos penais, ao
mesmo passo em que produzem conhecimento voltado ao processo decisório estratégico.
Conforme Grassi (2018, s/p):

exercendo atividade de natureza eminentemente executiva (inteligência tática), mas também pode realizar
atividade de natureza consultiva, quando, por meio
dos conhecimentos contidos em análises de conjuntura criminal ou em estimativas de evolução de criminalidade, assessora autoridades governamentais
na formulação de políticas de prevenção e combate
à criminalidade (inteligência estratégica), (GRASSI,
2018, s/p).

Frente ao exposto até o presente momento, depreende-se as conceituações entre
a inteligência de polícia judiciária como sendo
uma espécie do gênero inteligência de segurança pública, assim como compreender as
contendas e similitudes entre Inteligência de
Polícia Judiciária e Investigação Policial.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
INTELIGÊNCIA POLICIAL

As Organizações Criminosas no Brasil é um fato, uma constatação. Com relação
à conceituação de Organizações Criminosas,
conforme pesquisas de Gomes (2009, s/ p)
“parte dos doutrinadores utilizava a definição
Por conseguinte, pensamos que a tendência dos ser- dada pela Convenção de Palermo (sobre criviços de inteligência policial, no Brasil, seja a dupla minalidade transnacional), assim preceituada:
vertente de produção de provas para investigações
e processos criminais (inteligência tática) e a produção de conhecimento destinado ao processo decisório estratégico (inteligência estratégica). A Polícia
Federal fez uma adaptação proveitosa da inteligência
clássica às necessidades específicas de suas atividades policiais, especialmente pela inclusão da produção de provas para investigações criminais e processos penais. Sua atividade de inteligência produz
um conhecimento que, conforme o caso, objetiva à
produção de prova durante a investigação ou processo criminais (especialmente quanto à ação criminosa
complexa), subsidia o planejamento e a execução de
outras ações, operações e investigações policiais,
estima a evolução da criminalidade ou serve para
assessorar autoridades governamentais na formulação de políticas de prevenção e combate à violência.
Portanto, a atividade de inteligência policial da Polícia Federal é voltada especialmente para a produção
de provas da materialidade e da autoria de crimes,

[...] grupo estruturado de três ou mais pessoas, existentes há algum tempo e atuando concertadamente
com o propósito de cometer uma ou mais infrações
graves ou enunciadas na Convenção, com a intenção
de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício materialmente (GOMES,
2009, s/p).

Porém, com a normatização da Lei
nº 12.694/12, passou-se a conceituar organização criminosa para o Direito Penal interno
como preceitua o artigo abaixo.
art. 2º: Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) ou mais
pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas que, ainda que informalmente,
com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
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crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4
(quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional
(Lei nº 12.694/12).

Importante referir que a Lei nº
12.850/13, cunhada como Lei das Organizações Criminosas, determina no art. 1º, § 1º:
Considera-se organização criminosa a associação de
4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante
a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de
caráter transnacional (Lei nº 12.694/12).

Por certo há uma motivação para o surgimento das Organizações Criminosas. Hodiernamente, o Brasil abriga a 4ª maior população
carcerária do mundo, são 514.582 pessoas
privadas de liberdade. Infelizmente, nos últimos
20 anos, a população carcerária atingiu a porcentagem de 350%. Nos últimos anos, em função desse crescimento, o Brasil também ampliou a quantidade de vagas nas penitenciárias
e atualmente são 306 mil, um acréscimo de
410% e ainda assim, há carência de vagas no
sistema prisional e se evidencia o quadro de
superlotação.
Como preceituam Genena e Cruz
(2014, p. 3) “as prisões tornaram-se ambientes propícios para o crescimento das facções
criminosas, cujos líderes podem tranquilamente planejar ações ilícitas de dentro do cárcere”.
AS autoras referem também que para estas
facções é fácil, de dentro do sistema penal,
“disseminar a violência e a desordem contra a
sociedade.” Atualmente, Genena e Cruz (2014,
p. 3) pontuam que o “poder das facções criminosas é tamanho, que elas coordenam rebeliões conjuntas em mais de uma unidade prisional simultaneamente, bem como ordenam
ataques à sociedade”.

A que se deve o fenômeno da violência: ausência do Estado, desagregação familiar, miséria ou tudo junto? Hipoteticamente
uma bricolagem, um fator interligado ao outro,
um caldo que se forma com todos esses componentes. A priori, o ser humano, insatisfeito
consigo, explode e essa situação pode tomar
proporções alarmantes se não houver ajuda e
orientação. Quem sabe o remédio para este
mal não possa ser intitulado de cultura, educação, lazer, emprego, afetividade.
O papel da Inteligência Policial nesse
contexto será propício justamente como meio
de antecipar eventos de ordem delituosos. Ao
mesmo tempo executam estratégias de ação
para combater o crime organizado. A intenção
principal da atividade de Inteligência Policial na
opinião de Genena e Cruz (2014, p. 5) “é assessorar na formulação de políticas que deem
efetividade às ações estratégicas”. Assim sendo, de acordo com Gomes (2010, p. 42):
A inteligência aplicada aos serviços de polícia judiciária e de segurança pública, em geral, provêem informações de irrefutável interesse no enfrentamento
e investigação de ações de organizações criminosas: identificação de grupos criminosos, do modus
operandi e da divisão de tarefas; individualização de
seus integrantes e comandos hierárquicos; plotar a
localidade ou região de atuação; traçar tendências
criminosas; monitoramento e documentação da atuação criminosa e do eventual informante (interceptação telefônica combinada com ação controlada, com
recurso à vigilância eletrônica, móvel ou fixa); identificar o indivíduo criminoso mais propenso para cooperar com a investigação policial ou para ser oferecida
a delação premiada; prevenção de crimes; proteção
de testemunhas (GOMES, 2010, p. 42).

Na realidade, a atividade de Inteligência na opinião de Genena e Cruz (2014, p. 5)
“é capaz de absorver, compilar e sistematizar
informações provenientes de diversas fontes,
negadas ou abertas, e desta forma, acaba se
conhecendo com profundidade os assuntos de
interesse do Estado e, portanto, é capaz de assessorar o processo decisório”.
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Nesse desiderato, Roratto (2012, p.
39) refere que “a Inteligência de Estado deve
voltar-se para encontrar informações verdadeiras, e não apenas aparentes, para bem cumprir
seu papel de informar aos dirigentes e proteger
os interesses do Estado e da sociedade”. Na
opinião de Coelho (2012, p.25) “a Inteligência
Estatal hoje atua sobre temas globais, como
por exemplo, o narcotráfico, o tráfico de armas,
as questões ambientais e o terrorismo”.
A compreensibilidade dos autores que
avaliam este tema é que “a atividade de Inteligência deve atuar no sentido da proteção da
estrutura do Estado como um todo, especialmente no cenário atual, onde a crescente atuação do crime organizado tem causado insegurança para a sociedade” (GENENA; CRUZ
2014, p. 5).
Presentemente. Roratto (2012, p. 39)
reitera que “os estados enfrentam de forma ampliada outras formas de ameaças que devem
ser entendidas pelos seus dirigentes e para as
quais serviços de Inteligência devem voltar-se
no sentido da proteção da sociedade”. Para o
autor, ”estas ameaças ao estado democrático
podem ser encontradas, na crescente criminalidade organizada, no comércio ilegal de armas,
de drogas, de seres humanos, no terrorismo internacional e na destruição do meio ambiente”.
As operações de inteligência tanto governamental quanto policial na conceituação de
Rodrigues (2009, p. 58-59) se constituem em
“instrumentos legais à disposição do Estado”,
porém adenda que “em Estados democráticos,
como o Brasil, as operações de inteligência
devem ser executadas estritamente em obediência aos preceitos constitucionais vigentes,
salvaguardando direitos e garantias individuais
[...]”. A operação de Inteligência de Estado e
operação policial igualmente são citadas nos
estudos de Rodrigues (2009, p. 61):
A distinção entre operação de Inteligência de Estado
e operação policial é que a primeira, visa transformar
informações táticas em conhecimentos estratégicos
que antecipam fatos, alertam para situações e subsidiam documentos para o assessoramento das autoridades governamentais, enquanto a segunda busca
a produção de provas da materialidade e autoria de
crimes (RODRIGUES, 2009, p.61).

Salienta-se na opinião de Genena e
Cruz (2014, p. 5) que as operações de Inteligência Policial detêm em si o comprometimento “de reunir e produzir provas materialmente
lícitas e processualmente legítimas para validar
ações na Justiça”, e neste sentido, “no âmbito
da criminalidade organizada, as atividades de
Inteligência são extremamente importantes”.
Dados e informações coligados na opinião de Rodrigues (2009, p.59) permitem reconhecer e abranger “as características, a estrutura, as formas de financiamento e o modus
operandi das organizações criminosas e de
seus componentes”. O autor ainda salienta que
“conhecer estes elementos é essencial para”:
(a) a formulação de políticas direcionadas para a Segurança Pública;
(b) o planejamento de ações preventivas e ofensivas;
(c) o subsídio de análises prospectivas
em nível estratégico;
(d) o fornecimento de provas materiais
aos processos judiciais.
Ao ratificar a relevância da atividade de
Inteligência como ferramenta para o combate
à criminalidade organizada, no tocante ao âmbito preventivo, Gonçalves (2006, p. 49) expõe
que “diante do grau de complexidade e diversificação do crime organizado, a atividade de
Inteligência adquire grande importância não só
para a repressão, porém, sobretudo, “no que
concerne à prevenção contra o desenvolvimento do crime organizado”.
A atividade de Inteligência na opinião
de Gonçalves (2006, p. 49) “é útil para planejamento de estratégias de ação das autoridades no contexto da segurança pública” bem
como “as ações de inteligência devem reunir
Inteligência governamental e policial, em escala federal e estadual”. Entre as técnicas empregadas na atividade de Inteligência com fins
ao combate ao crime organizado, surge a interceptação telefônica, que possibilita observar
comportamentos e delinear métodos de ação
contra atividades de facções criminosas.
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Na concepção de Rodrigues (2009,
p.63) a “interceptação das comunicações e
dos sinais eletromagnéticos é considerada técnica operacional relevante na busca do dado
protegido, em um ambiente hermeticamente fechado e segmentado”.
Neste sentido, Azevedo (2003, p.470,
apud RODRIGUES, 2009, p.62), afirma que
“monitorar as comunicações torna-se imprescindível face aos óbices encontrados na produção de inteligência”, pois “as organizações
criminosas são impermeáveis à presença de
estranhos”.
Uma Inteligência Policial Judiciária forte promoverá sobremaneira nos momentos em
que uma tomada de decisão se fizer necessária. A despeito do papel da Inteligência Policial
Judiciária na assessoria à investigação policial,
Costa (2017, p. 63) pontua que:

se os que cuidam dos presos e administram as unidades prisionais deste país fossem bem remunerados e
não ganhassem a miséria que ganham; se o preso,
de fato, fosse vigiado; se não houvesse a possibilidade da entrada de turbilhão de aparelhos celulares
dentro dos presídios para os detentos poder comunicar-se com o mundo exterior, ou mesmo a simples
instalação de bloqueadores de linhas daqueles aparelhos, sanados estes pontos e outros mais, certamente que o RDD não precisaria nem de ter nascido
(ABREU, 2008, p. 82)

Ainda com relação às questões que
permeiam a segurança nos presídios, Baltazar Júnior (2007, p. 39) refere saber o quão
são reconhecidas as questões concernente ao
“problema disciplinar enfrentado nas prisões
brasileiras, a resultar em verdadeira dominação
das instituições por parte dos presos mais forAs técnicas tradicionais da Investigação Policial nor- tes ou integrantes de determinados grupos, de
malmente utilizadas na apuração de crimes oriundos modo a submeter os demais a toda sorte de
da criminalidade de massa dispõem de eficiência violências e”:
limitada na repressão a essas organizações. No nível operacional, a Atividade de Inteligência Policial
Judiciária pode assessorar uma investigação policial
mais complexa, considerando-se as características
que lhe são intrínsecas, o que potencializa a eficiência do processo investigativo com foco em uma
organização criminosa (COSTA, 2017, p. 63).

A engrenagem das facções criminosas
presentemente se norteia pelo circuito comunicacional que ocorre entre líderes presos nas
unidades prisionais e lideranças que estão nas
ruas. Por assim o ser compreende-se que o
monitoramento destas comunicações por meio
de interceptação de dados telefônicos é basilar
para o desenvolvimento da atividade de Inteligência dirigida para o combate ao crime organizado.
A empregabilidade de telefones celulares em ambientação prisional foi primordial
para o crescimento das atividades das facções
criminosas tanto dentro quanto fora dos presídios. Acerca desta temática, Abreu (2008, p.
82) refere que “se o sistema prisional brasileiro
fosse eficiente no sentido de não se admitir a
presença de agentes corruptos nas penitenciárias”:

até mesmo à morte, bem como a perseverar na prática criminosa de dentro do estabelecimento, particularmente no caso de organizações criminosas, valendo-se da facilidade dos meios de comunicação
postos à disposição, bem assim do livre acesso de
visitantes que, a par da necessária e conveniente assistência familiar, servem aos propósitos de levar ordens e determinações para os executantes que não
estão encarcerados (BALTAZAR Jr., 2007, p. 39).

A ameaça do crime organizado à segurança interna impele alguns serviços de inteligência, que não realizam a Inteligência Policial,
ao acompanhamento da criminalidade organizada. Inicialmente para se combater uma organização criminosa é preciso conhecê-la profundamente.
De um modo ou de outro, as instituições
oferecem alguma coisa aos seus participantes
e lhes dão algo em troca. Podem exigir como
contribuição o tempo que sobrou de atividades
mais sérias, em contrapartida, determinam um
comprometimento financeiro e as regras que
podem ser escritas ou costumeiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, em uma sociedade altamente tecnológica e na qual as informações são
fugazes, as organizações criminosas precisam a todo o momento conviver com as múltiplas
ações policiais. Ações estas altamente desenvolvidas com fins a coibir os atos das organizações
criminosas. A priori, são ações que se desdobram de outras já deflagradas. A prisão é a etapa
que os membros dessas organizações desejam se manter à distância.
Afinal, as prisões geram traumas e o governo deve mudar o sistema prisional Brasileiro.
Todos os estabelecimentos sociais possuem um grau de ‘abertura’ maior ou menor de suas
instituições. Alguns institutos estão abertos para quem quer que se comporte de maneira adequada, e aí, outros exigem um grau maior de comprometimento de seus membros, restringindo
um pouco mais o fluxo social existente internamente e o resto da sociedade.
De um modo ou de outro, as instituições oferecem alguma coisa aos seus participantes
e lhes dão algo em troca. Podem exigir como contribuição o tempo que sobrou de atividades
mais sérias, em contrapartida, determinam um comprometimento financeiro e as regras que podem ser escritas ou costumeiras.
A ‘recuperação’ do preso passa pela manutenção de sua referência com o mundo exterior, tais como, a família, o meio de trabalho, o bairro onde reside, quanto mais esses referência
forem afastados (e o são), mas difícil será sua readaptação posterior à sociedade. Pode ser que,
após um longo período, adaptado pelas forças de sua instituição total, o mesmo já não consiga
se adaptar a uma sociedade livre.
No Brasil, a tendência é dessa readaptação do preso se agravar, haja vista que a Lei
8.072/90 – Lei dos Crimes Hediondos proibiu terminantemente a progressão de regime dos presos condenados por esses crimes, e determinou que os mesmos cumpram pena tal em regime
fechado, sem nenhum esperança de um retorno abreviado à sociedade pelo seu próprio mérito.
Agravando as penas, retirando essa esperança de progressão dos presos e aumentando
seu tempo de contato com a instituição total do presídio, a lei dificulta uma melhor readaptação
do preso, que cedo ou tarde ( in casu ) será devolvido à sociedade, e agora, com chances menores de readaptação.
O enfrentamento à criminalidade organizada se intensifica tanto a nível estadual quanto
federal. Ao sancionar a legislação federal, definiu-se o que seja organização criminosa como
também fez obedecer minuciosamente técnicas investigativas desta tipologia de crime. Se faz
necessário um enfrentamento para o combate às múltiplas facções que se encontram pelo Brasil. Todo um processo em desenvolvimento especial por meio de atividades oriundas tanto da
Inteligência quanto da investigação criminal.
O problema da segurança depende de escolhas. Políticas públicas adequadas podem
reduzir o número de crimes. Para isso é preciso ter investimentos consistentes na segurança
pública e na Justiça, de forma a romper o ciclo de impunidade. Não há
atalhos. O ato de viver em uma sociedade mais segura depende dos
investimentos efetuados em recursos contra as formas mais agressivas
da criminalidade.
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DIDÁTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA

RESUMO: Na apreciação pela leitura o professor deve buscar ações que as crianças encontram
significado e compreensão no mundo da imaginação. O professor atua de modo direto, ele é
o modelo, o despertar e o gostar de leitura dependerá inicialmente deste modelo positivo. As
mudanças sociais e políticas são responsáveis por produzirem as heranças culturais de uma
sociedade, que só existe devido à linguagem verbal que é responsável por organizar o modo
de pensar e agir das pessoas. A linguagem verbal se expressa no oral e no escrito, criadas nas
práticas sociais de comunicação entre os homens, nos sentimentos, imaginação e expressão
de suas ideias. Em estudos notamos a educação infantil assumindo seu papel educativo no
domínio da oralidade: reconhecem seu papel na constituição de sujeitos falantes, pois as
instituições de Educação Infantil são ambientes sociais, lugar onde muitas vezes as crianças
começam a falar e aprendem diversas formas sociais de comunicação. É na Educação Infantil
que se estimula e se aprende as cantigas de roda, jogos cantados e o gosto pela leitura.

Palavras-chave: Didática; Aprendizado; Língua Portuguesa.
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INTRODUÇÃO

D

urante muitos anos ocorreram críticas ao trabalho com a leitura e a escrita, pois
as instituições educacionais centralizava-se nas práticas de decodificação do escrito, deixando de lado o reconhecimento, compreensão e fruição da linguagem,
Vygotsky já afirmava: “até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar,
em relação ao papel fundamental que ela desempenha no desenvolvimento cultural, da criança”
(VYGOTSKY, 2002).
Mas hoje o pensamento mudou, com vários estudos e pesquisas no campo da psicologia, linguística e da pedagogia, sabe-se que as crianças vivem em sociedades letradas, ricas
em fontes de comunicação entre as pessoas e assim começam a interessar-se pela escrita, eles
procuram compreender o mundo dos adultos e suas representações.
Emília Ferreiro enfatiza: “A tão famosa “maturidade para a leitura e escrita” depende muito mais das ocasiões sociais de estar em contato com a linguagem escrita do que de qualquer
outro fator que se invoque. Não tem sentido deixar a criança à margem da linguagem escrita
‘esperando que amadureça’ [...]”, (FERREIRO, 1985).
A escola por muitos anos negou o acesso da criança à escrita equivocadamente já que
a linguagem ocorre no contato com o convívio social. Ana Teberosky e Emília Ferreiro trouxeram
uma nova visão sobre a alfabetização com o livro: “A psicogênese da língua escrita”, destacam
que para aprender a ler e escrever dependerá da relação que a criança terá desde pequena
com a cultura escrita.
A leitura e a escrita são processos que se revelam na interação com o mundo, o contato com a linguagem escrita ocorre quando o professor empresta sua voz aos textos e se torna
escriba de suas criações na produção de textos. Assim as crianças podem contar com olhar
atento e curioso do professor.
A leitura desempenha papel de destaque no percurso da escrita, quando trabalhamos
com a linguagem verbal, seja oral ou escrita, estamos abordando várias aprendizagens como:
brincar com as palavras, conhecer narrativas literárias e desenvolver comportamentos leitores e
desenvolver a comunicação.
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O HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL DO SÉCULO XVII AO XX
Segundo Zilma de Oliveira (1994),
antigamente não existia um olhar afetivo para
criança e não havia preocupação com seu desenvolvimento, ela era vista como um adulto
em miniatura e o que a diferenciava era apenas
a força e o tamanho. Não existiam valores que
fossem assegurados pela família, mas sim pelos adultos do seu convívio.
De acordo com Oliveira (1994),houve
um questionamento impulsionado pelo Movimento da Escola Nova de como essa criança
deveria se desenvolver, foi então no século XX
que surgiram grandes teóricos como Comenius, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori e
Rousseau, Piaget e Vygotsky com ideias inovadoras que contribuíram para que essa criança tivesse um bom desenvolvimento nos anos
iniciais, sabendo que é no início da vida que
construímos grandes homens, e dessa maneira ele poderá ser inserido na sociedade sabendo dos seus direitos e deveres.
Com a contribuição de Comenius, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori, Rousseau,
Piaget e Vygotsky ideias foram adiante, e até
hoje essas ideias estão inseridas na Educação
Infantil com propósito de ajudar no desenvolvimento da criança.
Com diversas transformações sociais
ocorridas na época da Revolução Francesa, a
criança finalmente é vista com um novo olhar.
Umas das principais mudanças da época foram as transformações religiosas católicas e
protestantes e também o surgimento da afetividade no seio da família, essas atividades eram
demonstradas principalmente por meio da valorização que a educação passou a ter, os trabalhos com os fins educativos foram substituídos pela escola,
O nascimento do pensamento pedagógico moderno
no século XVI e XVII impregnando do pragmatismo
tecnicista e do desenvolvimento científico ocorrido
com expansão mercantilista, criou novas perspectivas educacionais, que determinam repercutindo na
educação de crianças pequenas. Neste período e

junto com o ideário criado no seio do movimento
religioso da época, foram organizadas escolas para
pequenos (petty schools, ou écoles petites) na Inglaterra, França e outros países europeus, onde leitura
e a escrita eram ensinadas a criança a partir de 5
anos, embora dentro de um objetivo maior de ensino
religioso (OLIVEIRA,1994, p.12).

Afirma Oliveira que surge uma preocupação no século XVII com a Educação moral
das crianças, e esta educação passa a ser
dada pela igreja, acreditava-se que a criança é
fruto do pecado e ela deveria ser guiada pelo
caminho do bem, de um lado a criança é vista
como um ser inocente e do outro como um ser
fruto do pecado, quando a família faltava na
correção dessa criança a sociedade corrigia
desde pequena.
A educação infantil se insere em um
contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial
no século XIX, que passou a incorporar o trabalho feminino e da criança no sistema fabril.
Embora, segundo Aranha (2006), no período
anterior da Revolução Industrial e durante ela,
a questão da educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos, que defenderam a
importância da educação para todos os seres
humanos.
Comenius (2002) foi quem elaborou o
plano da escola maternal no ano de 1637, ele
trazia a ideia de educar as crianças menores de
5 anos, pois sua proposta era de algum modo
auxiliar as crianças para futuramente levá-las a
fazerem aprendizagens abstratas e para isso,
suas recomendações eram que, as crianças
deveriam desfrutar de materiais e atividades
que sejam diversificadas, materiais pedagógicos ricos em um ambiente que fossem favoráveis para educação das crianças, Comenius
responsabilizou os pais pela educação antes
dos 7 anos de idade, pois afirmava que dentro
dos lares que inicia o ensino. No ano de 1657
usou a palavra Jardim da Infância para nomear
o local de aprendizagem das crianças.
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Portanto, Aranha (2006) fala da pouca
discussão sobre a infância e sua educação,
limitando a organização de um sistema de
ensino e de propostas metodológicas para o
ensino das crianças pequenas. Isso limitou as
potencialidades e as oportunidades de desenvolvimento, comprometendo a visão educacional na infância e dos trabalhadores neste nível
educativo.
De acordo com Aranha (2006), desde
a Idade Moderna existe o entendimento de que
a criança é um ser diferente do adulto, portadora de características específicas, psíquicas
e comportamentais. Contudo, isso não é uma
característica natural, que sempre se manifesta
da mesma maneira, ao contrário, existe entre
o período infantil e o adulto uma concepção
cultural e histórica, que determina os papéis
das crianças e dos adultos, sendo em virtude
disso, necessário estudar a educação infantil
dentro dos contextos próprios e não pela natureza da infância.
Como afirma Aranha (2006), a infância nem sempre foi concebida como nos dias
atuais, pois esteve sujeita às mudanças socioeconômicas, políticas culturais que as sociedades passaram. A composição da família, os
registros familiares e eclesiásticos, entre outros
aspectos, também não foram os mesmos, as
mudanças demonstram que ocorreram transformações, não se podendo tomar cada período como algo acabado.
Pode-se perceber que na Idade Média, segundo Le Goff (1984), formou-se uma
sociedade feudal, onde os senhores de terra
possuíam muito poder, elaboravam as leis, a
sua cultura, suas moedas, seus valores etc., de
acordo seus contextos geo históricos. Dessa
forma, nesta época a criança era considerada um pequeno adulto, que podia executar as
mesmas tarefas de um adulto.
A rápida passagem da infância para a
vida adulta era o que importava. Nesse sentido, havia necessidade de distinção entre essas
duas etapas da vida, crianças e adultos usavam

o mesmo traje. De acordo com Le Goff (1984),
a partir do século XVII, há um crescimento das
cidades devido ao comércio, a Igreja Católica
perde o poder com o surgimento da burguesia,
sendo a Igreja a responsável pela assistência
social e educação.
No período seguinte, época moderna,
a educação passa por transformações, novos
métodos educacionais são propostos. E segundo Aranha (2006), João Amos Comenius
(1592-1670) se tornou o grande educador da
época, pois defendeu novas práticas educativas além de uma educação total para todos,
“ensinar tudo a todos”.
Aranha (2006) afirma que o objetivo
central da educação de Comenius era formar
o bom cristão, um homem moral, devendo ser
sábio nos pensamentos, dotado de verdadeira
fé em Deus e capaz de praticar ações virtuosas, estendendo-se a todos: os pobres, os portadores de deficiências, os ricos e às mulheres.
Segundo Luzuriaga (1976), as concepções teóricas de Comenius apresentavam
consistência, mas sempre procuraram articular
dois campos: do filosófico ao religioso, onde
a educação para todos seria possível através
da organização e divulgação do saber. Mas,
nem o caráter inovador da sua proposta pode
garantir que elas fossem postas em prática de
uma maneira mais ampla, logicamente no contexto histórico da época e também da trajetória
de vida do autor.
Pestalozzi 1746-1827, (Nova Escola
2008), traz seu pensamento como proposta
na crença da bondade do ser humano, e na
caridade praticada em torno das classes menos favoráveis, ele entusiasma empresários a
construir creches para os filhos dos operários,
pregou que a principais funções para o desenvolvimento das crianças são suas habilidades
naturais e inatas, dizia que a criança tem que
ser educada em um ambiente o mais natural
possível colocando para fora o que tem dentro
de si, sendo assim favorável para construção
do desenvolvimento do caráter infantil.
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Discípulo de Pestalozzi, Froebel (17821852) foi considerado o primeiro educador a
apostar nos brinquedos, ele mostra a importância dos desenhos e das atividades que requerem movimentos corporais. Em 1837, na
Alemanha, Froebel criou o jardim da infância
tendo como base as ideias de Pestalozzi.
Froebel era influenciado por um ideal
político de liberdade, quando ele traz esse espaço relacionado ao desenvolvimento da criança ele propõe condições que favoreçam esse
desenvolvimento, e assim as crianças se tornavam livres para compreender a si própria, através de ambientes diversificados com recursos
pedagógicos, elas poderiam se expressar de
diferentes maneiras com atividades ricas para
construção do desenvolvimento, segundo Froebel o conhecimento chega através de manuseios de objetos, e participação em diversas
atividades de livre expressão.
Maria Montessori 1870-1952, (Nova
Escola 2008), é um dos grandes nomes, que
aparece como construtores de ideias na educação infantil, Montessori defendia que uma
das funções da educação era de certa forma
favorecer o progresso infantil de acordo com
as necessidades de cada criança. Sua marca
foi trazer materiais de uso pedagógico que beneficiava o desenvolvimento da criança, foi ela
a própria responsável pela diminuição do tamanho da mobília usada pelas crianças na pré-escola, desenvolve jogos e materiais essenciais
para uso educativo, com materiais apropriados para estimular e desenvolver, colocando
a criança diante de situações que poderiam
colaborar para evolução de diversas funções
psicológicas,
A sabedoria e a disciplina estão à espera de serem
despertados na criança. As repressões trabalham
contra ela, porém ela ainda não se encontra inteiramente estragada e fixada nos seus desvios e novos
esforços não serão vãos. A escola deve dar ao espírito da criança o espaço e o privilégio para se expandirem (MONTESSORI, 1949, p. 284).

Outro grande pensador foi Rousseau
1712-1778, (Nova Escola 2008),que colaborou para educação infantil criando uma proposta educacional contra autoritarismo e preconceito. Defensor de uma aprendizagem que
deveria ocorrer por experiências, de forma diferenciada, ele enfatiza que a infância é uma fase
que se pensa, se vê e se sente um mundo de
maneira própria.
Segundo Rousseau a infância não era
apenas uma preparação para vida adulta, existia um valor, e para ele, seria nesse momento
que a atitude do educador deveria de ser a
mais natural possível. Com seu pensamento
Rousseau teve um papel importante na educação moderna, ele era a favor de ensinar a
criança a viver para então trazer a ela uma
aprendizagem que poderia levá-la ao exercer
sua liberdade.
Como observa, o contexto socioeconômico influenciou o início da Educação Infantil,
que não possuía uma proposta concreta voltada para a instrução, ligava-se à tradição da
educação informal familiar. As mudanças econômicas, sociais e culturais que ocorriam na
Europa, no campo educacional repercutiram
em alguns intelectuais brasileiros, que tentaram apresentar propostas para imprimir novos
rumos à educação brasileira.
Essa etapa da história em que a concepção de infância se construiu transformou a
visão que se tinha das crianças. Os pequenos
passaram a ter lugar de destaque na sociedade, que passou a valorizar a infância. Essa valorização contribuiu para o desenvolvimento do
olhar pedagógico dentro da educação, preocupada com as novas adaptações de métodos
educacionais que satisfizesse as novas demandas desencadeadas por estas transformações.
Aranha (1998), afirma que atualmente
a concepção de que a criança é um ser com
características bem diferentes dos adultos,
um ser particular e de direitos, tem gerado as
maiores mudanças na Educação Infantil. Essa
nova concepção tem tornado o atendimento às
crianças de 0 a 5 anos ainda mais específico,
exigindo do educador uma postura consciente
de como deve ser realizado o trabalho com as
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crianças pequenas, mostrando as suas especificidades e as suas necessidades enquanto
criança e enquanto cidadão.
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI 1998), traz a concepção de infância como construída historicamente e a ideia de que atualmente não há apenas uma maneira de se considerar a criança,
pois há múltiplas diversidades de realidades
sociais, culturais, étnicas e etc. que podem interferir nessa noção de infância. Sabemos que
existem crianças que trabalham, que são exploradas, que sofrem maus tratos e abusos,
que não possuem seus direitos garantidos.
As pesquisas feitas por (RCNEI-1998),
relativas à infância apontam que ao propormos
algo às crianças devemos aproximar nosso
ponto de vista ao delas. Não existe um método ideal de relações entre adultos e crianças,
porém devemos levar em consideração as diferentes condições de vida de um grupo escolar
e perceber a criança como sujeito de direitos e
capaz de criar seu próprio espaço.
A concepção de infância (RCNEI-1998),
que temos nos dias atuais, é uma visão construída historicamente, em que é possível perceber o contraste existente entre a atualidade
e algumas décadas atrás. A criança passou
a ocupar um local de destaque na sociedade
muito diferente da época em que sua presença
era praticamente imperceptível. Nesta época
na sociedade medieval, as crianças eram inibidas de participar socialmente da vida comunitária e eram tratadas como um pequeno adulto,
passando despercebidas suas características
e peculiaridades.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS E
SUGESTÕES DA PREFEITURA DE SÃO
PAULO PARA ESTIMULAR A LEITURA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A leitura deve ser vista como um brincar com as palavras, pois é uma função prioritariamente exercida pelo falante. Nas brincadeiras, cantigas, quadrinhas e demais textos do
repertório de tradição oral brasileira encontramos um vasto repertório, que são fontes inesgotáveis de prazer para as crianças e por isso
deve ser enfocado no trabalho das instituições
educativas (BRASIL, 1999).
No trabalho com crianças de zero a
dois anos o professor pode levar as crianças a
distinguir a entonação quando conta histórias e
quando se comunica em situações cotidianas,
podem acompanhar verbalmente contos de repetição a partir das narrações do professor e
narrar trechos de histórias utilizando recursos
expressivos próprios (BRASIL, 1999).
Nas crianças de dois a quatro anos
o imitar é muito utilizado, a gestualidade e a
postura adotada pelo professor quando lê, tais
como ler a partir da capa, virar as páginas do
livro sucessivamente, etc., reconhecer no livro
as histórias que lhe são lidas, procurar ou pedir diferentes livros ou de sua preferência, reconhecer passagens de histórias a partir das
imagens e ilustrações de um livro, reconhecer
repertório de contos de fadas, contos de repetição além de acompanhar com apoio das ilustrações, além de conhecer os diferentes usos
dos livros (BRASIL, 1999).
Já com os maiores esses podem ser
incentivados a utilizar elementos da linguagem
que se escreve no reconto de narrativas, recontar histórias de repetições ou acumulativas com
apoio nos livros. É importante que o professor
se preocupe com a qualidade dos livros e escolha bons livros e conheça o texto e prepare
a leitura com antecedência, evitando gagueiras
e improvisações (BRASIL, 1999).
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Durante a leitura ele deve demonstrar
atitude cuidadosa de quem lê para o outro e é
referência de leitor: preocupando-se com a entonação, mostrando-se interessado, surpreso,
emocionado. Também deve manter-se fiel ao
texto, explicitando a diferença entre ler e contar
histórias (BRASIL, 1999).
Após a leitura, o professor pode colocar-se para o grupo opinando sobre o que leu,
colocando seus pontos de vista. Pode em seguida ajudar as crianças a comentar a leitura,
colaborando assim com a construção coletiva
de sentidos para o texto (BRASIL, 1999).
Existem muitas ações que valorizam as
práticas de leitura como, por exemplo:
• organizar um mural para troca de
leitura;
• promover indicações de leituras;
• organizar mostra de livros de um
mesmo autor ou preferências do
grupo;
• incentivar troca de livros;
• incentivar o empréstimo de livros
para casa.
• Alguns objetivos devem ser alcançados pela criança como:
•
• familiarizar-se com a escrita por
meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores de texto e
da vivência de diversas situações
nas quais seu uso se faça necessário;
• escutar textos lidos, apreciando a
leitura feita pelo professor;
• interessar-se por escrever palavras
e textos ainda que não de forma
convencional;
• Escolher os livros para ler e apreciar;
• Conteúdos relacionados ao falar e
escutar;
• Uso da linguagem oral para conversar, brincar, comunicar e expressar
desejos, necessidades, opiniões,
ideias, preferências, sentimentos e

•
•

•
•

•

relatar suas vivências nas diversas
situações de interação presentes no
cotidiano;
Elaboração de perguntas e respostas de acordo com os diversos contextos de que participa;
Participação em situações que envolvem a necessidade de explicar e
argumentar suas opiniões e pontos
de vista;
Relato de experiências vividas e
narração de fatos em sequência
temporal e causal;
Reconto de histórias conhecidas
com aproximação às características
da história original no que se refere
à descrição de personagens, cenários e objetos, com ou sem a ajuda
do professor;
Conhecimento e reprodução oral de
jogos verbais como trava-línguas,
parlendas, adivinhas, poemas e
canções.

•
• Algumas práticas de leituras que
não deve faltar na Educação infantil:
•
• Participação nas situações em que
os adultos leem textos de diferentes gêneros, como contos, poemas,
parlendas, etc.;
• Participação em situações que as
crianças leiam, ainda que não o façam de maneira convencional;
• Observação e manuseio de materiais impressos, como livros, revistas, jornais, etc., previamente apresentados ao grupo;
• Valorização da leitura como fonte
de prazer e entretenimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, observa-se que não podemos abrir mão da Literatura infantil, pois, é através dela que o conhecimento chega às crianças tão pequenas. Com a literatura
infantil, desenvolvemos a imaginação, a criatividade e o cognitivo mesmo quando as crianças
não são alfabetizadas.
Não podemos esgotar um assunto tão vasto e rico como a leitura na educação infantil,
mas levantar reflexões e apontar alguns caminhos para esse resgate como tema principal nas
escolas, que ficou em segundo plano, momento de distração no cotidiano de milhares de crianças.
Nós educadores devemos repensar nossas práticas e promover, no cotidiano escolar
a discussão sobre a pluralidade cultural do povo brasileiro, por meio das atividades de leitura,
com objetivo de ampliar a formação do profissional da educação, no que se refere à indicação
e leitura de livros adequados para cada uma das diferentes faixas etárias.
Acreditamos, que podemos realmente levar muitas crianças a ampliar e educar seus
olhares para a leitura e para a arte (literatura), a se transformar em leitores plurais, em cidadãos
mais preparados para a vida em sociedade que acima de tudo, esteja de mente aberta e disponível para aprender com as possibilidades de leitura de mundo e de vida que uma criança pode
ensinar, construindo esse conhecimento por meio da leitura de bons livros e com professores
bem preparados para atividades diárias no espaço escolar.
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O PROCESSO DE LEITURA/INTERPRETAÇÃO
E PRODUÇÃO DE TEXTOS COM ALUNOS DO
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: SUAS
PRINCIPAIS DIFICULDADES

RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma investigação sobre o processo de leitura/interpretação e produção de textos com alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública, visto que, nos últimos anos tem-se notado uma profunda
dificuldade de nossos discentes quanto ao processo de produção, leitura/compreensão de
textos com uma linguagem culta. Com isso, apresentam-se neste trabalho as possíveis hipóteses para o surgimento desta problemática, inclusive identificar uma das causas para a
conversão deste advém pela falta de produção de textos nas séries iniciais do ensino fundamental e perpassa através dos anos sem soluções plausíveis. Para tanto recorre se à pesquisa
de cunho bibliográfico, seguida da análise, síntese e recreação das ideias, em seguida fez-se
o uso da pesquisa de campo, na qual, utilizaram-se perguntas abertas e fechadas ao público,
alvo (professores e alunos) que sentiram ou sentem a dificuldade em discussão, os resultados
foram obtidos a partir do referencial teórico. Em outro momento fez-se a tabulação dos dados
e discussão sobre os resultados obtidos.

Palavras-chave: Leitura; Compreensão; Produção Textual; Análise.
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INTRODUÇÃO

N

as últimas décadas vem se percebendo uma grande deficiência no processo de
leitura-compreensão e produção de textos por parte dos alunos que estão saindo
do ensino fundamental e ingressando no ensino médio. Um grande número de
alunos que estão no último ano do ensino fundamental não consegue produzir ou até mesmo
interpretar textos simples como uma narração, por exemplo, isso porque até há alguns anos, a
leitura consistia no simples reconhecimento de letras, sílabas e palavras.
As pessoas se preocupavam com uma boa pronúncia ao ler, bloqueando, muitas vezes,
seu entendimento sobre o conteúdo adquirido, ou seja, não saindo da primeira etapa do processo de leitura, não iam muito além do domínio de pronúncia.
Portanto, faz-se necessário que professores e educadores proponham às suas discentes
atividades que provoquem reflexão sobre os textos lidos; que se discutam temáticas transversais, que se explorem os diferentes níveis de linguagens e tipos de textos.
A escola é sem dúvida uma das maiores responsáveis hoje pela inserção da linguagem
denominada científica na sociedade, através de seus métodos e meios de ensino. Mas o que
ocorre muitas das vezes é que uma grande parcela dos professores ainda está alienada a uma
linguagem materna, vivenciado por eles em seu processo de formação, e isto por certo implicará
na formação linguística de seus futuros alunos.
Segundo Scoz (1994, p. 151) isto evidencia a necessidade de capacitar esses profissionais para que compreendam com mais clareza o processo de aprendizagem dos alunos e
possam caracterizar o que de fato se configura como problema de aprendizagem.
Os PCN’s (1998) defendem a ideia de que além da escuta, leitura e produção de textos,
parece ser necessária a realização tanto de atividades de linguísticas, que envolvam manifestações de um trabalho sobre a língua e suas propriedades, como de atividades metalinguísticas,
que envolvam trabalho de observação, descrição e categorização, por meio do qual se constroem explicações para os fenômenos linguísticos característicos das práticas discursivas.
Para tanto não se deve desprezar as possibilidades que a reflexão linguística apresentada para o desenvolvimento dos processos mental do sujeito, e nem suas capacidades de
formular explicações para explicitar as regularidades dos dados que se observam a partir do
conhecimento gramatical.
Neste contexto, após uma pesquisa com alunos do 9º ano do ensino fundamental, pôde-se constatar através da pesquisa que a maioria dos alunos sente dificuldades na realização do
processo de produção e compreensão de texto.
Diante da análise, surge a necessidade de responder às seguintes problemáticas: Por
que a maioria dos alunos sente dificuldades em compreender e produzir textos? Que relevância
tem o domínio da linguagem culta no processo de produção e interpretação de textos? Que estratégias devem ser tomadas para que possamos amenizar esta situação?
Observando a problemática tem-se como hipótese que, a falta de base, é o maior problema da não compreensão de alguns textos nas escolas, se produz muito pouco durante o ensino
fundamental.
Com relação a esquemática desta obra, pode-se dizer que este trabalho está dividido em
três partes principais, em um primeiro momento foi caracterizado por uma pesquisa de cunho
bibliográfico, onde buscou-se enfatizar sobre o ensino fundamental, definições de leitura e sobre
o papel do professor na formação de leitores e produtores críticos.
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Em segundo momento apresentou a metodologia e no terceiro item mostrarei o resultado das discussões e análises dos dados coletados e por fim enfatizou sobre as considerações
finais.
Como afirma Maria Gomes e Maria Faria (1997), “Sendo assim, aprender a ler e a escrever é muito mais que adquirir habilidades básicas. É principalmente construir, obter e atribuir
sentido e significado à aprendizagem. Para isso, enfatiza-se a criação de contexto social (zonas
de desenvolvimento proximal) nos quais as crianças aprendem ativamente a usar, provar e manipular a linguagem, colocando-a a serviço da atribuição de sentido ou da criação de significado”.
Por conta desse processo de decodificação da palavra, o aluno não consegue interpretar determinados textos com palavras desconhecidas, consegue apenas interpretar as palavras
que ele conhece, ou seja, faz parte do conhecimento prévio que ele possui.
Nessa perspectiva, Koch (2003:13) compartilha a língua com o sujeito já que o pressuposto é: “a concepção de sujeito da linguagem varia de acordo com a concepção de língua que
se adote”. A língua e o sujeito são inseparáveis. A autora afirma que essa concepção tem que
estar interligada para haver um sentido completo do que se fala, escreve, lê ou pensa.
Cabe a nós professores, ensinar de forma clara e concisa em questão da leitura e interpretação de texto, não focando apenas nesses elementos. Lembrar também que a língua portuguesa é um conjunto de regras e precisa ser seguida. Ensinar o aluno a entender e aplicar o seu
vocabulário de forma eficaz, transformando assim em um letrado que faz uso da língua correta,
capaz de entender o que se diz, escreve e lê.
Cada leitor será compreendido de acordo com a sua concepção sobre o mundo, ou
seja, que ele permita se compreender. Cada um vai ser aproximado de acordo com suas possibilidades, segundo Welton (1981) afirma que: “A compreensão da leitura consiste em algo mais
do que uma reconstrução do significado intencional do autor”.
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PROCESSO DE LEITURA E
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
O ensino fundamental precisa consistir na melhoria e qualidade de educação, não
somente ser um simples transmissor de conhecimento, mas introduzir o aluno a pensar, ser
dinâmico e conhecedor de suas habilidades e
capacidades cognitivas (PIMENTA, 2002).
Planejar e pensar andam juntos ao começo do dia, o homem pensa, distribui suas
atividades no tempo: o que irá fazer, para que
fazer, com que fazer etc. Nas mais simples e
corriqueiras ações humanas, quando o homem
pensa de forma a atender suas metas e seus
objetivos, ele está planejando, sem necessariamente criar um instrumento técnico que norteie
suas ações (PIMENTA, 2002).
Essas observações iniciais estão sendo expressas apenas para chamar atenção sobre o aspecto cotidiano da ação de planejar e
como o planejamento faz parte da vida. Aquele
que não mais planeja, talvez já tenha roubado
suas ações, portanto, quem sabe, não tem a
consciência de que está fazendo, nem se ainda pode construir alguma coisa. Alguns dizem:
“nem preciso mais pensar, eu não necessito
planejar, já vou fazendo, por que sei onde vai
dar [...]” e assim por diante (PIMENTA, 2002).
Neste sentido, o planejamento é um
processo que exige organização, sistematização, previsão, decisão e outros aspectos, não
pretensão de garantir a eficiência e eficácia de
uma ação educativa e outra qualquer, seja em
um nível micro, quer seja no nível macro (PIMENTA, 2002).
O processo de planejamento está inserido em vários setores da vida social: planejamento urbano, planejamento econômico,
planejamento habitacional, planejamento familiar, entre outros. Do ponto de vista educacional
o planejamento é um ato político-pedagógico
porque revela intenções e a intencionalidade,
expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir.

Dentro deste panorama depara-se com
a formação dos educadores e o planejamento dos mesmos nas universidades, onde buscam um espaço para a sua prática pedagógica intencional, capaz de provocar situações
favoráveis ao desenvolvimento do aprendiz nas
diferentes áreas do conhecimento, no aspecto
afetivo emocional, nas habilidades e atitudes e
valores.
De acordo com Pimenta (2002), embora os professores universitários possuam
experiências significativas na área de atuação,
ou tenham um grande embasamento teórico,
predominam no geral, o despreparo e até um
desconhecimento científico do que seja o processo de ensino-aprendizagem, o autor ainda
acrescenta que geralmente os professores
ingressam em departamentos que atuam em
cursos aprovados, em que já estão estabelecidas as disciplinas que administraram (PIMENTA, 2002).
Contudo, a realidade é que professores
quando passam a atuar na docência, no entanto, fazem-na sem qualquer habilitação própria
para ensinar.
Por isso, uma das definições que se
permeia entre os acadêmicos e especialistas
foi de que a leitura era apenas o processo de
decodificação dos signos linguísticos, ou seja,
saber ler até algumas décadas atrás se resumiu apenas em reconhecer letras, sílabas e palavras (LAJOLO, 1991).
Sabe-se hoje em dia que a leitura está
além do alcance dos olhos, o que se esconde
por trás das linhas, os conhecimentos prévios,
enfim, são elementos necessários para a produção e compreensão do texto, o que ultrapassa em muito, os limites da simples decodificação. O leitor não é mais um receptor passivo
orientado pela ordem do texto, mas é capaz
de construir sentido a partir da direção e elaboração de seu pensamento e a sua imagem
de mundo.
Lajolo (1991, p.59) ler não é decifrar,
como num jogo de adivinhações, o sentido de
um texto. É, a partir de um texto, ser capaz de
atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para
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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.
O processo de leitura e compreensão
exige do leitor um conhecimento de mundo,
não se pode interpretar um texto ou produzir-se sem base, isto exige do acadêmico uma
atenção e atualização dos fatos que o cerca,
só é possível fazer uma boa produção textual
quando se tem conhecimento de mundo e de
situações, exige-se também que se tenha um
bom acervo de palavras e noção de como as
mesmas serão utilizadas (LAJOLO, 1991).
Portanto, o leitor precisa de mais recursos além do conhecimento da linguagem para
a realização da leitura. “Como afirmam Fulgêncio e Liberato (1998), é possível que um leitor
não consiga ler um texto que, embora escrito
em uma língua que ele domina, trate de um assunto sobre o qual ele não tem informações”.
Então, verifica-se que, para a realização da leitura, são necessários vários elementos, por exemplo, indivíduo que lê saiba o significado das palavras mais complexas e saiba
também fazer uso dos sinais de pontuação,
inclusive conhecimentos existentes no interior
do indivíduo. Ainda acrescentam Fulgêncio e
Liberato (1998, p. 13), a leitura não é a simples
decodificação do sinal gráfico que se aprende
no início da alfabetização, mas uma compreensão de textos.
Percebe-se que a complexidade da
problemática que envolve os atos de leitura e
escrita continua despertando o interesse de estudiosos em todo o mundo. A instituição educacional precisa realizar seu papel de promotora
e de transmissora de conhecimentos capazes
de formar o cidadão para que atenda às demandas sociais e que interaja no mundo onde
vive de maneira eficiente e prazerosa, embora,
muitas vezes, ainda se apresenta como atividade enfadonha que afasta o aluno. É por isso
que conceitos de leitura e estratégias para conseguir arrastá-las às crianças não param de
surgir (FULGÊNCIO; LIBERATO, 1998).

Ter capacidade de ler, nos dias de hoje
não se resume em ser capaz de decodificar
um texto. Espera-se de um leitor a competência de executar uma gama de tarefas, exige-se
também que este seja capaz de produzir bons
textos. Sabe-se que o acesso à leitura e à escrita constitui um importante meio de alcance
da democracia e do poder individual, o qual
pode ser definido como uma capacidade de
compreender por que as coisas são como são
(FULGÊNCIO; LIBERATO, 1998).
A partir dessas definições, percebe-se que a busca por uma leitura eficiente está
sendo objeto de estudos por especialistas. Sabe-se que a leitura é muito importante para a
formação dos leitores, pois ela desperta nos
alunos interesse e prazer em aprender, além
de ajudá-los a aumentar seu vocabulário e
suas expressões, envolvendo o aluno leitor
com ideias que lhe darão enfoques abrangentes para o conhecimento cultural do qual depende o seu progresso na vida (FULGÊNCIO;
LIBERATO, 1998).
A leitura é uma prática muito importante para a construção do conhecimento e exercício da cidadania. Com as mudanças do mundo
moderno, a escola não é mais o único local de
fonte do conhecimento, pois com os avanços
da imagem, da cor, da tecnologia e do movimento, percebe-se que o adolescente desinteressou-se pela importância da leitura, a qual é
trabalhada na escola sem recursos atrativos e
com poucas formas de promover a interação
com o tema dos textos (FULGÊNCIO; LIBERATO, 1998).
Segundo Ingedore Villaça Koch (2002),
existem três concepções de leitura. Foco no autor, foco no texto e foco na interação autor-texto-leitor. Na concepção foco no autor, o texto é
que exclusivamente veicula as ideias do autor,
sujeito individual, psicológico e dono de suas
vontades e ações.
O leitor lê somente para entender a
ideia do autor, não questiona e nem interage.
Na concepção foco no texto, o sujeito é passivo e sem consciência; o autor codifica os vocabulários, e o leitor decodifica-os; Koch ainda
destaca que: A concepção foco na interação
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autor texto leitor é a melhor, pois é uma leitura
ativa, crítica contextualizada, o sujeito é ativo, o
autor constrói o texto, o texto é um instrumento de interação com o autor e leitor. O leitor é
responsável pela interpretação do texto. Nesta
concepção o texto não é um código, e sim interpretações de sentidos (KOCH, 2002, p.12).

O PAPEL DO PROFESSOR NA
FORMAÇÃO DE LEITORES E
PRODUTORES CRÍTICOS
Segundo Silva (1993), na estrutura
e funcionamento do ensino, o professor deve
ser capaz de estabelecer relações entre o que
ocorre em sala de aula com processos e estruturas mais amplas.
No que diz respeito ao planejamento
de ensino, a eficiência na ação docente requer
planejamento. O professor precisa ser capaz de
prever as ações necessárias para que o ensino
a ser ministrado por ele atenda os seus objetivos. Isto exige a cuidadosa preparação de um
plano de disciplina e tantos planos de unidade
quanto forem necessários (SILVA, 1993).
Em relação aos métodos de ensino a
moderna pedagogia dispõe de inúmeros métodos de ensino. Convém que o professor conheça todas as vantagens e limitações de cada
método para utilizá-los nos momentos e sob
formas mais adequadas (SILVA, 1993).
Quanto às técnicas de avaliação não
se pode conceber ensino sem avaliação. Não
apenas a avaliação no final do curso, mas também a avaliação formativa, que se desenvolve
ao longo do processo letivo e que tem por objetivo facilitar a aprendizagem. Com isso, pôde-se ressaltar que através da qualidade de educação oferecida nas escolas e de professores
qualificados podemos com isso amenizar as
dificuldades de leitura / compreensão e produção de texto (SILVA, 1993).
Tem-se notado um profundo desinteresse pela leitura e produção textual nas escolas, quando se pede que se produza um texto
em exames educacionais. Isso por que alguns
professores ainda alienados a uma pedagogia
rudimentar tem a produção textual como casti-

go, não se motiva o aluno para que parta dele
o desejo de produzir textos, mas exige-se que
se faça, e muitas das vezes esses textos não
expressam a real mensagem do aluno, mas
sim a concretização de uma ideia que o professor quer ouvir/ler (SILVA, 1993).
Para o autor (1993) argumenta que a
prática da leitura a partir de interpretações pré-estabelecidas, sem análise e reflexão do grupo envolvido na atividade, sem mobilização do
conhecimento prévio, sem, portanto, qualquer
chance de formular inferências, permite apenas
que o leitor decodifique um enunciado que já
está elaborado, pronto e embalado para uso,
não havendo a possibilidade de construção de
significado para o texto lido.
Nesse sentido, os autos trazem sugestões que podem ser aplicadas pelos educadores durante o estudo de textos em sala de
aula. Soares (1979) ressalta que o professor
deve proporcionar aos alunos leituras de acordo com as habilidades que quer que os estudantes desenvolvam. E acrescenta: Para que
sejam atingidos os objetivos pretendidos, é necessário que os alunos tenham interesse pelo
texto, que os alunos participem ativamente do
estudo do texto, que sejam eles a estudar o texto, sob a orientação do professor, e não este a
estudar o texto diante de alunos espectadores.
Faz necessário que o processo integre
seus alunos a este mundo da leitura e produção textual de forma democrática respeitando
as opiniões de cada um, e por certo dando
algumas dicas de como melhorar o texto do
aluno (SOARES, 1979).
É cada vez mais frequente entre os estudantes ler e não entender, ter dificuldades de
comentar o que leu e não conseguir passar
sua opinião sobre filmes, músicas e textos.
Diante disso, como formar alunos que saibam
interpretar um texto dando-lhe sentido?
Segundo a linguista Eunice Lopes de
Souza Toledo (2001), o texto, nesse caso, não
se limita à palavra escrita, mas engloba discursos que fazem parte do cotidiano, como música, cinema, televisão, jornal, literatura e legislação.
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Irandé Antunes (2003) afirma que é
preciso ter em mente, ainda, que, “o grau de
familiaridade do leitor com o conteúdo veiculado pelo texto interfere, também, no modo de
realizar a leitura” (ANTUNES, 2003, p.77).
Segundo as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), somente uma leitura aprofundada,
na qual o aluno é capaz de enxergar os implícitos, permite que ele depreenda as reais intenções que cada texto traz.
Sabe-se das pressões uniformizadoras, em geral voltadas para o consumo ou para
a não-reflexão sobre problemas estéticos ou
sociais, exercidas pelas mídias. Essa pressão
deve ser explicitada a partir de estratégias de
leitura que possibilitem ao aluno “percepção e
reconhecimento – mesmo que inconsciente –
dos elementos de linguagem que o texto manipula” (LAJOLO, 2001, p. 45).
Desse modo, o aluno terá condições
de se posicionar diante do que lê. Bakhtin e
Volochinov (1999) destacam que: “As palavras
estão carregadas de conteúdo ideológico, elas
são tecidas a partir de uma multidão de fios
ideológicos e servem de trama para todas as
relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1999, p.41).
Ângela Kleiman diz que ensinar a ler
é: Criar uma atitude de expectativa prévia com
relação ao conteúdo referencial do texto, isto é,
mostrar ao aluno que quanto mais ele prover o
conteúdo, maior será sua compreensão; é ensinar o aluno a se autoavaliar constantemente
durante o processo para detectar quando perdeu o fio; é ensinar a utilização de múltiplas
fontes de conhecimento [...] . Isso implica em
ensinar não apenas um conjunto de estratégias, mas criar uma atitude que faz da leitura
a procura da coerência (KLEIMAN, 2008, p.
151).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa de campo realizou-se na
Escola Municipal de São Paulo que atende a
uma clientela desde a educação infantil ao ensino fundamental, uma soma de 333 alunos.
Para a realização da pesquisa, utilizou-se um roteiro de entrevistas com três perguntas
abertas e três fechadas para cada participante.
Utilizou-se ainda um caderno para anotar as
observações das informações obtidas. Logo,
fez-se a pesquisa através de coleta de dados
numa abordagem qualitativa.
Mas, para isso, enviou previamente à
direção da escola um requerimento solicitando a permissão para a realização do trabalho,
onde também se apresentou o tema, a proposta de trabalho, as intenções e os procedimentos a serem adotados. Sendo assim, realizou-se
com os participantes da pesquisa uma conversa prévia nas suas residências e na escola no
seu local de trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao abordamos sobre as dificuldades
de leitura/interpretação e produção textual,
observa-se que o papel dos docentes nas escolas tem significativa importância para o bom
desempenho do aprendizado no ensino do discente, pois se constitui nas escolas diversos
tipos de docentes: temos docentes experientes
no campo de trabalho que podem dominar teoricamente os conteúdos, mas que não sabem
ensinar, docentes que sabe ensinar os conteúdos teóricos, mas nunca os vivenciaram, e ainda, um grupo seleto que possui todos esses
atributos, teoria, prática e didática, entre outros
perfis, e ainda tem outro grupo que não possui
todos os atributos e mesmo assim estão na
sala de aula.
Falando do último grupo, observa-se
que são professores por ser, na verdade estão
somente para preencher uma carência no quadro de contratados da escola que não possui
professores qualificados.
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Sendo assim, ensinam a turma sem se
preocupar com o real significado do processo
ensino-aprendizagem. A maioria desses professores, só faz copiar na lousa, leem oralmente o que copiou, às vezes faz leitura em livros
didáticos, porém não se preocupa se o aluno
aprendeu ou não alguma coisa.
Na verdade, esse grupo não se identifica como professores, são apenas meros repetidores mecânicos que não levam os alunos à
apreensão do conhecimento.
Com isso, e pesquisa de campo com
alunos do 9º ano do ensino fundamental, constatou-se que 70 % dos entrevistados acreditam
que as dificuldades encontradas na produção
e compreensão de textos se dá em função da
falta de estímulo em sala de aula por parte dos
professores, argumentaram que alguns professores não trabalham estimulando a leitura crítica de textos e nem solicitam alguma produção
própria do aluno para conhecer suas habilidades sobre criação de textos.
É fato que na maioria das escolas poucos de exige do aluno no que diz respeito à
produção textual, em algumas instituições esse
processo é iniciado apenas no ensino médio e
com uma frequência muito pequena. I
Apenas 30 % acreditam que as dificuldades de leitura, compreensão e produção de
textos se dá em função da falta de acesso a
diferentes fontes de leitura, como por exemplo,
jornais, revistas, sites entre outras fontes.
Observa-se que ao analisar a resposta
dos entrevistados pode-se detectar que a maioria deles enfatiza a falta de leitura em sua trajetória escolar, como decorrente da dificuldade
de leitura/compreensão e produção de textos,
alguns enfatizam a falta de acesso à leitura.
Dos professores entrevistados que atuam na turma de 9º ano, 80% dizem que não estimulam a leitura e a produção textual por falta
de material didático. É fato que não convence,
sabe-se que o educador quando é preparado
para desenvolver o seu papel, o mesmo trabalha como que tem a sua volta, utilizando-se de
boas estratégias, faz-se um trabalho dinâmico
e produtivo.

Já 20 % trabalham utilizando-se de várias estratégias para amenizar o problema das
dificuldades de leitura /compreensão e produção de textos. Estes, por sua vez, promovem-se
oficinas baseadas na obra de Elizabeth Baldi:
Leitura nas séries iniciais: uma proposta para
formação de leitores de literatura (2009).
É uma obra com vária modalidades de
leitura que podem ser trabalhadas o ano todo,
que são: bibliotecas todos os dias (pode ser
trabalhado durante o ano), leitura socializada
(bimestral ou trimestral, conforme o volume de
texto da obra escolhida),leitura individualizada
(mensal ou bimestral) e unidade de leitura ou
leitura mediada (que pode ser trabalhada trimestral).
Neste contexto, trabalham arte cênica, envolvendo assunto do interesse do aluno:
brincadeiras, convivência, esportes, beleza, diferenças, namoro, amizade entre outros e nunca deixando de fazer leitura, análise linguística,
interpretação e produção textual. Para tanto, ao
analisar a resposta dos professores entrevistados pode-se detectar que a maioria deles não
enfatiza a leitura em seu contexto de trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa nos mostra que foi possível concluir que se faz necessário propor aos alunos
atividades de leitura em que eles possam descobrir que o sentido do texto - a ser construído depende tanto dos objetivos e das perguntas dele mesmo - aluno como da natureza do texto e
de seu macro e superestrutura. Além disso, é importante e necessário que o aluno aprenda a
utilizar as estratégias de leitura usadas pelo leitor assíduo, com a finalidade de se tornar também
um leitor crítico e autônomo, que busquem novas palavras para seu vocabulário.
Os alunos precisam de atividades que lhe permita desenvolver seu intelecto, redações,
discursos orais. O resumo escrito, na nossa ótica, deve ser antecedido por práticas orais de
condensação das ideias que permitam que o aluno organize aos poucos sua linguagem para
níveis mais elevados.
Conclui-se que os conteúdos, as metodologias, as estratégias de ensino-aprendizagem,
a avaliação do ensino é indispensável nas entidades educacionais em função de uma mudança na dificuldade de leitura e produção textual pelo aluno. Com isso utilizar-se de uma prática
pedagógica coerente e de aprimoramento das capacidades sócio cognitivas não totalmente
desenvolvida
O aluno precisa tornar-se um leitor assíduo, capaz de compreender, interpretar e conhecer a leitura coerente e habitual das escolas e de outras instituições de ensino, o qual aprenderá
a questionar, avaliar e entender o que o autor quer passar nos textos.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Neste artigo iremos abordar o tema da ludopedagogia que nos proporciona a magia
de ensinar, aprender, de alfabetizar brincando, diferente das aulas perturbadoras que afastam
o aluno do conhecimento. Por meio da mesma pode-se oferecer ao educando uma proximidade da realidade qual está inserida, assim como demonstram o aumento na frequência escolar,
a diminuição da violência dentro da escola, socialização e integração de todos os estudantes
no grupo, a autoestima elevada e o respeito com as diferenças, transformando-o, não só a ele,
mas o professor, a escola, a família e a sociedade. Oferecendo uma oportunidade de deixar
de copiar ideias, mas, ser criador delas. Todos devem aprender de forma que seja prazeroso,
que não sejam reprimidos, ou estancados no processo ensino-aprendizagem, não precisamos
encarar a ludopedagogia como uma arte de brincar, limitados entre brincadeiras e brinquedos,
mas, em uma arte de ensinar de alfabetizar, diferenciando das aulas expositivas, monótonas
e improdutivas.

Palavras-chave: Lúdico; Alfabetização; Criança; Ludopedagogia.
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INTRODUÇÃO

P

ara a realização deste estudo foi necessário caracterizar o problema, classificar
e definir. Sendo assim, constitui-se em uma pesquisa científica, caracteriza-se em
uma pesquisa bibliográfica, que recupera o conhecimento científico acumulado
sobre o problema sendo de uma forma descritiva, as informações obtidas serão analisadas indutivamente.
Possui interpretação de fenômenos e atribuições de significados caracterizando uma
pesquisa qualitativa. Nas sociedades de mudanças aceleradas em que vivemos, somos sempre
levados a adquirir competências novas, pois é o indivíduo a unidade básica de mudança.
A utilização de brincadeiras e jogos no processo pedagógico faz despertar o gosto pela
vida e leva as crianças a enfrentarem os desafios que surgirem. Esta pesquisa irá mostrar o
quanto o “lúdico” pode ser um instrumento indispensável na aprendizagem, no desenvolvimento
e na vida das crianças, tornar evidente que os professores e futuros professores devem e precisam tomar consciência disso, saber se os professores atuantes têm conhecimento de alguns
conceitos, como o “lúdico” e a “brinquedoteca” e muitas outras questões sobre a relação do
brincar com a aprendizagem e o desenvolvimento da criança.
O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual e
sempre estiveram presentes em qualquer povo desde os mais remotos tempos. Por meio deles,
a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima,
preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na construção de
um mundo melhor.
O jogo, nas suas diversas formas, auxilia no processo ensino/aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor, isto é, no desenvolvimento da motricidade fina e ampla, bem como no
desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada
de decisão, a criatividade, o levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de dados e
a aplicação dos fatos e dos princípios a novas situações que, por sua vez, acontecem quando
jogamos, quando obedecemos a regras, quando vivenciamos conflitos numa competição, etc.
Portanto, surgem transformações internas no desenvolvimento da criança em consequência do brinquedo, cujo fundamento é a criação de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre as situações do pensamento e as reais.
Para resumir todas essas demandas práticas e expressá-las de uma forma unificada, pode-se
dizer que o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita
de letras.
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PEDAGOGIA E ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização se ocupa da aquisição
da escrita, por um indivíduo ou grupo de indivíduos. É o processo pelo qual se adquire o
domínio de um código e das habilidades de
utilizá-los para ler e escrever, ou seja: o domínio da tecnologia, técnicas para exercer a arte
e a ciência da escrita (SOARES, 1999, p. 69).
O termo alfabetização definia o ensino/
aprendizado do sistema alfabético de escrita.
Isso significava decodificar os sinais gráficos,
transformando-os em sons, e na escrita, a capacidade de codificar os sons da língua, transformando-os em sinais gráficos. Somente nos
anos 80, o termo alfabetização foi ampliado
graças às contribuições dos estudos sobre a
psicogênese da língua escrita. Alfabetizar letrando é desenvolver ações significativas de
aprendizagem sobre a língua, de modo a proporcionar situações nas quais a criança possa
interagir com a escrita a partir de usos reais
expressos nas diferentes situações comunicativas, sendo este algo possível desde a educação infantil (SOARES, 1999, p. 69).
Isto implica levar para a sala de aula
uma diversidade textual que possibilita às
crianças refletirem sobre a língua que se escreve na norma culta ou padrão. Assumir esta responsabilidade significa ensinar de fato, a língua
escrita, e para isto é necessário que os educadores alfabetizem letrando desde as séries
iniciais, começando o ensino da língua escrita
em contextos de letramento.
O processo de alfabetização ocorre na
perspectiva do letramento, sendo este usado
para atender as demandas sociais em que não
basta aprender ler e escrever, mas faz-se necessário utilizar, de maneira competente, compreendendo a função de ambas em contextos
sociais (SOARES, 1999, p. 69).

cujos pais leem regularmente e exploram com
elas os textos narrativos, não só aprendem a ler
com mais facilidade como se revelaram bons
escritores no término de sua trajetória escolar,
ler e escrever textos significativos, em que o
educador possa criar um ambiente letrado,
considerando o conhecimento prévio, embora
pequenas, as crianças levam para a escola o
conhecimento que advém da vida.
[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola,
não se caracteriza como um momento inaugural de
entrada em um mundo desconhecido: embora ainda
“analfabeta”, a criança já tem representações sobre
o que é ler e escrever, já interage com textos escritos de diferentes gêneros e em diferentes portadores,
convive com pessoas que leem e escrevem, participa
de situações sociais de leitura e de escrita [...] (SOARES, 1999, p. 69).

Sendo assim, cabe ao educador desenvolver neste conceito práticas significativas
de desenvolvimento para o aluno acerca do
funcionamento e utilização desse ensino, seu
papel é intervir de forma a tornar mais efetiva
esta reflexão, por meio de uma profunda imersão das crianças nas práticas sociais de leitura
e escrita, levando também em consideração e
como um auxílio na alfabetização o lúdico, tornando a aprendizagem mais significativa e próxima à sua realidade (SOARES, 1999, p. 69).

DEFINIÇÃO DE LUDOPEDAGOGIA

Ludopedagogia, em que ludo vem de
lúdico, que relaciona os jogos e as brincadeiras, pedagogia é a ciência da instrução e a
educação. Técnica é o conjunto de métodos
e processos de uma arte (SEVERO FILHO,
2006).
Partindo dessas definições, e interagindo-se, dar-se-á perceber a importância das
técnicas na arte de ensinar para as crianças,
usando-se de jogos e brincadeiras e tendo
É importante que as crianças interajam como retorno o desenvolvimento sensório mocom os adultos alfabetizados, com a leitura e a tor e cognitivo (SEVERO FILHO, 2006).
produção de textos, mesmo antes de estarem
alfabetizados, convencionalmente. Crianças
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Pode-se enfatizar a importância da ludicidade enquanto técnica, já que as percepções
positivas pedagogicamente fazem com que os
educadores tenham em mente os objetivos e
os fins da brincadeira desenvolvida, sua utilização lúdica, cognitiva, sociocultural, diagnosticar, avaliar e elaborar estratégias de trabalho,
identificando, desta forma, as dificuldades e os
avanços dos educandos, como Vygotsky e Piaget defendiam em momentos raros (SEVERO
FILHO, 2006).
A brincadeira não é uma atividade inata, mas sim uma atividade social e humana e
que supõe contextos sociais, a partir dos quais
as crianças recriam a realidade mediante da
utilização de sistemas simbólicos próprios com
o auxílio das técnicas da Ludopedagogia utilizada no processo de aprendizagem (SEVERO
FILHO, 2006).
É uma atividade social aprendida por
intermédio das interações humanas. De acordo com Severo Filho (2006) Ludopedagogia
tem algumas peculiaridades que desperta para
algumas competências, habilidades, estímulos
neuropsicológicos que agregam diferenciais
que a valorizam como técnica de ensino. Isso
se dá pelo fato de que o lúdico torna-se uma
estratégia de ensino, ou seja, de uma forma
prazerosa o aprendizado acontece, atingindo o
sensório motor e o cognitivo da criança.
Segundo Kishimoto (2002), Fröebel
(1826) foi o primeiro educador que justificou o
uso do brincar no processo educativo. Ele via
o brincar como um ato também pedagógico
e não só de entretenimento. Para que a brincadeira desenvolva os aspectos físico, moral
e cognitivo, entre outros, há necessidade da
orientação de um adulto para que esse desenvolvimento ocorra.
Pode-se dizer então, que o ato de brincar (o lúdico) é uma ação importante para o
desenvolvimento humano, em que o imaginário
e técnicas de aprendizagem, relacionam - se a
partir do trabalho do educador, conforme espe-

cificidade de cada indivíduo.
Nesse processo, a criança começa a
ser inserida no mundo social, cheio de regras,
como os jogos e brincadeiras, daí tal importância é tal identificação do lúdico na aprendizagem (KISHIMOTO, 2011).
Surgem dessa técnica de ensinar transformações no desenvolvimento da criança em
consequência do brinquedo, objetivando uma
relação entre o significado e a percepção visual, ou seja, o que se pensa ou se cria com
situações reais. Dessa forma, podemos dizer
que um professor bem preparado pode mudar
a vida de um aluno. Neste caso específico com
o auxílio importantíssimo da Ludopedagogia
em prol de um desenvolvimento esplendoroso no que se diz respeito ao desenvolvimento
cognitivo e criativo do mesmo. De acordo com
as experiências pessoais:
[...] Pode-se estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças, animais ou amarelinha, xadrez, adivinhas, contar estórias, brincar
de “mamãe e filhinha”, futebol, dominó, quebra-cabeça, construir barquinho, brincar na areia e
uma infinidade de outros (KISHIMOTO, 2011,
p. 15).
Por vezes, na maioria, a ludicidade e
suas vertentes, como o jogo, a brincadeira e
o brinquedo são relacionadas apenas à educação infantil e o desenvolvimento da criança.
Mas, mostra-se que esse aspecto pode ser ligado também às séries iniciais e o processo
de alfabetização dos educandos. Ainda citando KISHIMOTO (2011, p. 31):
[...] três concepções estabeleciam as relações entre
o jogo infantil e a educação: (1) recreação; (2) uso
do jogo para favorecer o ensino de conteúdos escolares; e (3) diagnóstico da personalidade infantil e recurso para ajustar o ensino às necessidades infantis
(KISHIMOTO, 2011, p. 31).
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Isto é, não podemos enxergar o jogo
infantil, assim como o brinquedo e a brincadeira apenas para momentos de recreação e
o brincar por si só. Atualmente, pode-se ver
que esses recursos são riquíssimos no auxílio
da alfabetização significativa para as crianças
das séries iniciais, notadamente, porque hoje,
essas crianças vão mais “cedo” para os primeiros anos, sendo necessário que o professor tenha esse olhar mais lúdico, e aos poucos
vá tornando essa fase na vida da criança mais
calma e significativa (KISHIMOTO, 2011).
A concepção de jogo está integrada
tanto ao objeto (brinquedo) quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Exemplos clássicos seriam: Jogo de
Mímica, de Cartas, de Tabuleiro, de Construção, de Faz-de-Conta etc. Uma particularidade
importante do jogo é o seu emprego tanto por
crianças quanto por adultos, ao passo que o
brinquedo tem uma agregação mais exclusiva
com o universo infantil. Em síntese o universo lúdico abrange, de maneira mais ampla, os
termos brincar, brincadeira, jogo e brinquedo
(KISHIMOTO, 2011).
O brincar caracteriza tanto a brincadeira
como o jogo e o brinquedo como objeto suporte da brincadeira e/ou do jogo. É interessante
pontuar que os brinquedos ganham características diferentes a cada faixa etária, seguindo
a fase de seu desenvolvimento. A ampliação
do tempo de escolaridade de oito para nove
anos impôs importantes questionamentos sobre a prática de alfabetização. O que ensinar
às crianças de seis anos? Que conhecimentos
essas crianças precisam construir? Que habilidades precisam desenvolver? Que atividades
realizar na escola para que alcancem as habilidades desejadas? (KISHIMOTO, 2011).
Aprender a ler e a escrever é aprender
a ler o mundo, compreender o seu contexto
numa relação dinâmica vinculando linguagem
e realidade e ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita como meio de
tomar consciência da realidade e de transformá-la.

Ao longo dos anos a alfabetização
tem sido alvo de inúmeras controvérsias teóricas e metodológicas, exigindo que a escola e,
os educadores se posicionem em relação às
mesmas, construindo suas práticas a partir do
que está sendo discutido no meio acadêmico
e transposto para a sala de aula com base em
suas interpretações e do que é possível e pertinente ser feito (KISHIMOTO, 2011).
Essas mudanças nas práticas de ensino podem ocorrer tanto nas definições dos
conteúdos a serem desenvolvidos quanto na
natureza da organização do trabalho pedagógico. A ludicidade é assunto que tem conquistado espaço no panorama nacional, sobretudo na educação infantil, por ser o brinquedo a
essência da infância e seu uso permitirem um
trabalho pedagógico que possibilita a produção do conhecimento, da aprendizagem e do
desenvolvimento (KISHIMOTO, 2011).
Independentemente de época, cultura
e classe social, os jogos e brinquedos fazem
parte da vida da criança, já que elas vivem em
um mundo de fantasia, de encantamento, de
alegria, de sonhos em que a realidade e o faz
de conta se confundem, apesar de a história
de antigas civilizações mostrar o contrário,
fazendo o brincar se transformar em pecado
(SOUZA, 2012).
Segundo o autor (2012), o jogo não
é simplesmente um “passatempo” para distrair
os alunos, ao contrário, corresponde a uma
profunda exigência do organismo e ocupa lugar de extraordinária importância na educação
escolar. Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades
intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo
o advento e o progresso da palavra. Estimula
a observar e conhecer as pessoas e as coisas
do ambiente em que se vive. Por meio do jogo
o indivíduo pode brincar naturalmente, testar
hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade
criativa.
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A função primordial da escola seria,
para grande parte dos educadores, propiciar
aos alunos caminhos para que eles aprendam,
de forma consciente e consistente, os mecanismos de apropriação de conhecimentos. Assim
como a de possibilitar que os alunos atuem,
criticamente, em seu espaço social (SOUZA,
2012).

Estudos psicológicos e educacionais
revelam que brincar é fundamental para a
construção do pensamento e para aquisição
de conhecimento pela criança, visto que além
de contribuir para que ela aprenda a se expressar e a lidar com suas próprias emoções, a
brincadeira contribui para o desenvolvimento
da autoestima.

Essa também é a perspectiva deste trabalho, já que, uma escola transformadora é a
que está consciente de seu papel político na
luta contra as desigualdades sociais e assume
a responsabilidade de um ensino eficiente para
capacitar seus alunos na conquista da participação cultural e na reivindicação social. A linguagem tem como objetivo principal a comunicação sendo socialmente construída e transmitida
culturalmente. Portanto, o sentido da palavra
instaura-se no contexto, aparece no diálogo e
altera-se historicamente produzindo formas linguísticas e atos sociais (SOUZA, 2012).

As relações cognitivas e afetivas a partir da ludicidade promovem o amadurecimento
emocional, o desenvolvimento da inteligência
e da sensibilidade da criança, garantindo assim que suas potencialidades e afetividades se
harmonizem. O lúdico é tão importante para o
desenvolvimento da criança, que merece atenção por parte de todos os educadores. Cada
criança é um ser único, com anseios, experiências e dificuldades diferentes.

A partir do momento em que as atividades começarem a ser oferecidas em sala de
aula, notará um progresso que repercutirá em
todo conjunto, apesar de não ser manifestado
imediatamente, mas, o avanço registrado numa
situação, logo interfere em outras e, num espaço não muito longo de tempo, as diferenças de
progresso (quando a criança é trabalhada de
maneira lúdica) vão se somando e darão lugar
futuramente ao progresso total, global (SOUZA,
2012).
Isto justifica a importância de se trabalhar com uma série de atividades lúdicas, porque
é o conjunto destas que vai influir nas transformações que ocorrem à medida que as crianças
são conduzidas a tomar consciência das ações
exercidas sobre os objetos, no processo de leitura e escrita (SOUZA, 2012).

O LÚDICO E A CRIANÇA
As brincadeiras e jogos fazem a criança crescer, uma vez que proporciona na maioria das vezes, ou senão em todas as ocasiões,
a procura de soluções e de alternativas para
desenvolverem de forma prazerosa o que lhe
é proposto.

Portanto, nem sempre um método de
ensino atinge a todos com a mesma eficácia.
Para poder garantir o sucesso do processo ensino-aprendizagem o professor deve utilizar-se
dos mais variados mecanismos de ensino, entre eles as atividades lúdicas.
Tais atividades devem estimular o interesse, a criatividade, a interação, a capacidade
de observar, experimentar, inventar e relacionar
conteúdos e conceitos. O professor deve se
limitar apenas a sugerir, estimular e explicar,
sem impor, a sua forma de agir, para que a
criança aprenda descobrindo e compreendendo e não por simples imitação.
O espaço para a realização das atividades, deve ser um ambiente agradável, e que
as crianças possam se sentirem descontraídas
e confiantes. As crianças aprendem com maior
eficácia a partir do momento que elas sentem
prazer em aprender.
Nesse sentido, espera-se que os educadores reflitam e reconheçam a importância
que as atividades lúdicas têm em assegurar a
eficácia do processo ensino-aprendizagem.A
introdução do lúdico na vida escolar do educando é uma maneira muito eficaz de perpassar pelo universo infantil para imprimir-lhe o
universo adulto, nossos conhecimentos e especialmente a forma de interagirmos.
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A atividade lúdica é muito importante
para o desenvolvimento sensório-motor e cognitivo da criança, dessa forma, torna-se uma
maneira inconsciente de aprender, de forma
prazerosa e mais significativa. As brincadeiras
podem ser consideradas como a principal atividade da criança, independente de sua cultura,
do momento histórico, e do meio ao qual está
inserida.

Ressaltamos, ainda, que na brincadeira
as crianças aprendem a refletir e experimentam
situações novas ou mesmo do seu cotidiano, e
a ação de brincar está ligada ao preenchimento das necessidades da criança e nestas está
incluso tudo aquilo que é motivo para ação.
É muito importante procurar entender
as necessidades da criança, bem como os incentivos que a colocam em ação para, então,
entendermos a lógica de seu desenvolvimento.
Os benefícios e os estágios do lúdico para o
desenvolvimento infantil, as brincadeiras, para
a criança, constituem atividades primárias que
trazem grandes benefícios do ponto de vista
físico, intelectual e social. Como benefício físico, o lúdico satisfaz as necessidades de crescimento e de competitividade da criança.

Brincando ela se apropria de inúmeros
conhecimentos, em que ocorrem importantes
mudanças e transformações em seu desenvolvimento psicossocial, emocional, intelectual,
cognitivo e motor. O brincar é para a criança
uma fonte de descoberta de valor incalculável,
pois, ao passo que brinca, vivencia o lúdico de
forma significativa produzindo no cérebro uma
atividade intensa marcada pelo prazer que, por
sua vez, desenvolve o senso de companheirisOs jogos lúdicos devem ser a base
mo, afirma a personalidade, proporcionando à fundamental dos exercícios físicos impostos
criança a descoberta do seu próprio “eu”.
às crianças pelo menos durante o período escolar. Como benefício intelectual, o brinquedo
Brincando ela aguça o imaginário, des- contribui para desinibir, produzindo uma exciperta ideias e contribui para o desenvolvimento tação mental e altamente fortificante. Os jogos
intelectual e criativo. Como a seguinte autora podem ser a única maneira de penetrar os sisafirma “enquanto manifestação livre e espontâ- temas informais. Suas palavras confirmam o
nea da cultura popular, a brincadeira tradicio- que muitas professoras de primeira série comnal tem a função de perpetuar a cultura infan- provam diariamente, ou seja, a criança só se
til, desenvolver formas de convivência social mostra por inteira por meio das brincadeiras
e permitir o prazer de brincar” (KISHIMOTO, (FORTUNA, 2001).
1997, p. 38).
Como benefício social, a criança, atraFröebel (1826) foi o primeiro educador vés do lúdico, representa situações que simboque justificou o uso do brincar no processo lizam uma realidade que ainda não pode alcaneducativo. Ele tinha uma visão pedagógica do çar; por meio dos jogos simbólicos se explica
ato de brincar. O brincar, pelo ato de brincar, o real e o eu (FORTUNA, 2001).
desenvolve os aspectos físico, moral e cognitivo, entre outros, mas o estudioso defende, tamA brincadeira não é uma atividade inabém, a necessidade da orientação do adulto ta, mas sim uma atividade social e humana e
para que esse desenvolvimento ocorra (FOR- que supõe contextos sociais, a partir dos quais
TUNA, 2001).
as crianças recriam a realidade por meio da
utilização de sistemas simbólicos próprios. É
Como metodologia, primeiramente, uma atividade social aprendida através das inbuscamos suporte teórico para, em seguida, terações humanas (FORTUNA, 2001).
observar e aplicar algumas atividades lúdicas
com a finalidade de analisar na prática o deÉ o adulto ou as crianças mais velhas
sempenho dos educandos.
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 educadores e auxilia462
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res cumprem um papel fundamental nas instituições quando interagem com as crianças por
intermédio de ações lúdicas ou se comunicam
mediante uma linguagem simbólica, estando
disponíveis para brincar (FORTUNA, 2001).

Apresentamos o lúdico como uma das
maneiras mais eficazes para envolver os alunos nas atividades, uma vez que a brincadeira
está intimamente ligada à criança. É muito importante aprender com alegria. A escola tradicional, centrada na transmissão de conteúdo,
A relação entre a imaginação e os pa- não comporta um modelo lúdico (FORTUNA,
péis assumidos são muito importantes para o 2001).
ato de brincar, já que ao mesmo tempo em que
a criança é livre na sua imaginação, ela tem
Por isso é tão frequente ouvirmos falas
que obedecer às regras sociais do papel as- que apoiam e enaltecem a importância do lúsumido. A brincadeira é, então, uma atividade dico estar presente na sala de aula e queixas
sociocultural, porque ela se origina nos valores dos futuros educadores, como também daquee hábitos de um determinado grupo social, na les que já se encontram exercendo o magistéqual as crianças têm a liberdade de escolher rio, de que se fala da importância da ludicidacom o quê e como elas querem brincar (FOR- de, se discutem conceitos de ludicidade, mas
TUNA, 2001).
não se vivenciam atividades lúdicas. Fala-se,
mas não se faz. De fato, não é tão simples uma
Para brincar as crianças utilizam-se da transformação mais radical pelas próprias eximitação de situações conhecidas, de proces- periências que o professor tem ao longo de
sos imaginativos e da estruturação de regras. sua formação acadêmica.
Por exemplo, brincar de boneca representa
uma situação que ainda vai viver desenvolvenComo bem observa Fortuna (2001),
do um instinto natural. Como benefício didá- em uma sala de aula ludicamente inspirada,
tico, as brincadeiras transformam conteúdos convive-se com a aleatoriedade, com o imponmaçantes em atividades interessantes, revelan- derável; o professor renuncia à centralização,
do certas facilidades por meio da aplicação do à onisciência e ao controle onipotente e recolúdico (FORTUNA, 2001).
nhece a importância de que o aluno tenha uma
postura ativa nas situações de ensino, sendo
Outra questão importante é a discipli- sujeito de sua aprendizagem; a espontaneidanar, quando há interesse pelo que está sendo de e a criatividade são constantemente estimuapresentado e faz com que automaticamente ladas.
a disciplina aconteça. O ser humano nasceu
para aprender, para descobrir e apropriar-se
A ludicidade é uma necessidade do
dos conhecimentos, desde os mais simples até ser humano em qualquer idade e não pode ser
os mais complexos, e é isso que lhe garante vista apenas como diversão. O desenvolvimena sobrevivência e a integração na sociedade to do aspecto lúdico facilita a aprendizagem,
como ser participativo, crítico e criativo (FOR- o desenvolvimento pessoal, social e cultural;
TUNA, 2001).
colabora para uma boa saúde mental, prepara
para um estado interior fértil, facilita os procesEm todas as fases de sua vida, o ser sos de socialização, comunicação, expressão
humano descobre e aprende coisas novas e construção do conhecimento (FORTUNA,
pelo contato com seus semelhantes e pelo do- 2001).
mínio sobre o meio em que vive. Independente
de cultura, raça, credo ou classe social, toda
criança brinca. Todos os seus atos estão ligados à brincadeira. A infância é a idade das
brincadeiras. Acreditamos que, por meio delas,
a criança satisfaça seus interesses e necessidades particulares (FORTUNA, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta proposta buscou oferecer uma síntese de concepções essenciais aos processos
da ludopedagogia na alfabetização das séries inicias e de capacidades que devem ser atingidas
pelos professores das séries iniciais do ensino fundamental.
Deve-se ressaltar que cabe à escola e aos profissionais que alfabetizam, analisarem,
para como fator particularmente relevante, as experiências prévias dos alunos com a escolarização e sua família com a cultura do brincar e aprender brincando.
Podemos dizer que o lúdico é um grande aliado que merece atenção dos pais e educadores, é através dele que ocorrem experiências inteligentes, praticadas com emoção, prazer e
seriedade.
Por meio das brincadeiras é que ocorre a descoberta de si mesmo e do outro. É no
ato de brincar que a criança se apropria da realidade. O educador escolar deverá monitorar as
brincadeiras adequadas para que a aprendizagem da criança ocorra de maneira agradável e
compreensível.
De todo modo, procurou-se chamar a atenção sobre a necessidade dos professores
elaborarem o trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental, pautados numa
proposta lúdica focada no processo de alfabetização e letramento que em seu percurso sejam
desenvolvidas as múltiplas linguagens e a leitura e escrita como objeto de reflexão, atendendo
assim, às necessidades sociais.
Portanto, opondo-se a essa forma de pensamento, acredita-se aqui numa forma de
trabalho diferenciada estando ela voltada para uma construção do saber embasada numa perspectiva lúdica, e no momento em que o educador provocar e der oportunidades ao aluno para
refletir sobre suas ações, ele mesmo vai buscar respostas às suas indagações.
Partindo da convicção de que a brincadeira ajuda na formação do indivíduo como ser
social, acreditamos numa pedagogia do brincar, sendo a ludicidade uma ferramenta fundamental para desenvolver conhecimentos, atitudes, valores e melhorar relacionamentos, tanto entre
crianças quanto entre adultos, já que no ato da brincadeira, a criança sai do seu mundo real, não
se preocupando com suas condutas e atitudes.
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O SISTEMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO
FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL

RESUMO: O objetivo geral deste artigo é o de problematizar a questão referente ao papel e a
importância da Educação a Distância (EaD) no Brasil, isto é, sua finalidade. Como objetivo específico, foi de investigar dentro do contexto histórico e cultural brasileiro o motivo gerador
de preconceito referente ao sistema EaD. Para isso, foi realizado um estudo de dados secundários, por meio de pesquisa bibliográfica (Paula Freire, Carmem Moreira de Castro Neves e
Susana Arrosa Soares) em fontes diversas, tais como livros, periódicos, bancos de teses e dissertações, com objetivo de desenvolvimento de um artigo científico com o tema supracitado.
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INTRODUÇÃO

O

sistema de ensino brasileiro tem passado por um período de modificação, onde
as novas tecnologias têm transpassado o contexto da globalização. Com essas
transformações o sistema educacional precisa estar caminhando na mesma velocidade para que a metodologia não se torne uma prática arcaica.
A tecnologia é uma realidade dentro da sociedade que vem capacitando e facilitando o
processo de formação dos sujeitos, pois a Educação a Distância veio para dar novos caminhos
para as necessidades dos educandos.
A Educação a Distância tem se expandido de forma gradual e as Instituições de Educação Superior (IES) precisam estar dentro da periferia através dos Polos, pois dessa maneira
é possível efetuar grande suprimento para aqueles que não possuem dificuldade espacial, temporal e financeira.
No sistema de Educação a Distância as tecnologias utilizadas dão a possibilidade de
diversas maneiras em se aprender e com isso traz o rompimento dos obstáculos de espaço e
tempo, tanto para o educando como para o educador, simplificando o processo de ensino e
aprendizagem e como consequência gerando a construção de um novo conhecimento por intermédio da democratização ao acesso da informação.
Definitivamente é preciso ter um olhar diferenciado para a EAD, pois ela além de possuir
uma metodologia diferenciada e diversificada por causa das tecnologias, ela também trabalha
na questão psíquica e física de cada educando, pois essa modalidade exige mais atenção, concentração e disciplina para que ocorra de forma adequada o processo de aprendizagem.
O sistema de EAD tem como foco o processo de aprendizagem mais flexível referente
ao tempo e espaço geográfico de cada educando. Também desperta no educando a disposição
em se relacionar de forma mais profunda com a tecnologia, por ser o caminho do processo de
ensino-aprendizagem.
O presente trabalho iniciará a pesquisa com uma explanação sobre o conceito da EAD,
bem como também sobre a real estrutura do sistema de educação no Brasil e encerrará com
uma reflexão referente à cultura e a Educação a Distância.
E, conforme já explicitado anteriormente, os objetivos deste trabalho são: problematizar
a questão referente ao papel e a importância da Educação a Distância (EAD) no Brasil, isto é,
sua finalidade. E, investigar dentro do contexto histórico e cultural brasileiro o motivo gerador de
preconceito referente ao sistema EAD.
Esta pesquisa justifica-se em apresentar os prós e contras do sistema de Educação a
Distância; a falta de cultura referente a esse sistema de ensino e a dificuldade para se adquirir
conhecimento e conclusão do curso.
Tal problemática se dá em questionar os porquês das seguintes questões: 1. Será que
as IES estão prontas para oferecerem o sistema EAD? 2. Os docentes estão motivados e capacitados a ensinar nessa modalidade? 3. Será que realmente é possível aprender alguma coisa
em aulas Online?
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Será realizado um estudo de dados secundários, por meio de pesquisa bibliográfica
em fontes diversas, tais como livros, periódicos, bancos de teses e dissertações, com objetivo de desenvolvimento de um artigo científico com o tema supracitado.
O objetivo da escolha do artigo científico é poder apresentar o resultado de um estudo aprofundado proporcionado pela análise da
produção de autores renomados nesta área do
conhecimento.

O QUE É EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA?
Primeiramente é preciso ter uma compreensão do que se trata a Educação a Distância para que assim não se cometa equívocos
referentes ao seu conceito. A Educação a Distância é uma ferramenta que possui o aluno
como sujeito, onde de forma individualizada
busca suprir seus questionamentos de acordo
com sua realidade espacial e temporal.
Segundo Neves (2002), os meios utilizados pela EaD são as mídias e os ambientes
virtuais (AVA), dando assim aos educandos um
momento de socialização e principalmente gerando experiências entre os envolvidos na busca da construção de conhecimento.
A EaD rompe de uma vez por todas
com os processos tradicionais de ensino, e assim, tornando-se uma ferramenta alternativa de
suma importância para os avanços das soluções educacionais, onde busca estabelecer a
democratização do acesso à educação.
É um caminho educacional que busca
facilitar o acesso à formação do educando para
aqueles que não foram incluídos no processo
educacional tradicional, seja por motivo geográfico, financeiro ou temporal (NEVES, 2002).
Nos dias atuais as universidades têm
buscado se adaptar a essa realidade de ensino, ofertando disciplinas online, mesmo dentro de um curso presencial para que os alunos
possam ser beneficiados na questão da flexibilidade de horários em relação às atividades de
estudo (NEVES, 2002).

O uso da tecnologia leva os educandos a uma maior autonomia de aprendizagem
e com isso, a EaD tem como principal característica a oportunidade de se estudar no horário,
lugar e tempo mais propício, buscando com
isso a apropriação de uma educação com qualidade (NEVES, 2002),
A educação a distância não é um modismo: é parte
de um amplo e contínuo processo de mudança, que
inclui não só a democratização do acesso a níveis
crescente de escolaridade, mas também como uma
adoção de novos paradigmas educacionais, em cuja
base estão os conceitos de totalidade, de aprendizagem como fenômeno pessoal e social, de formação
de sujeitos autônomos, capazes de buscar, de criar,
de aprender ao longo de toda a vida e de intervir no
mundo em que vivem (NEVES, 2002, p. 137).

A educação a distância tem conquistado seu espaço dentro do contexto educacional
e com isso tem deixado de ser apenas algo
especulativo e se tornado algo real e estratégico para que assim seja realizada mudanças
profundas no sistema educacional brasileiro e
na sociedade como um todo.
A educação a distância veio para proporcionar uma opção cada vez mais importante para o educando adquirir conhecimento.
Também possui uma proposta de educação
mais flexível, além disso, seus conceitos de geração perpassam o contexto tecnológico, pois
o processo de acesso a essa tecnologia acontece de forma gradativa em cenários diferentes
e possui como base principal a preocupação
com o processo de ensino-aprendizagem.
Conforme Moran (2002) “A educação
superior a distância vive um período de grandes mudanças. O avanço da Internet está facilitando o acesso a cursos on-line, de graduação
e pós-graduação, principalmente de especialização”.
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996),
em especial nos seus artigos 80 e 87, reconhece a
educação a distância e a partir de aí se intensificam
os cursos nos vários níveis. Até então os cursos eram
esporádicos e se concentravam mais no seu caráter
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supletivo (telecursos) e só a Universidade de Brasília
vinha oferecendo alguns cursos de especialização
e extensão por correspondência. O primeiro curso
de graduação a distância criado foi o de Pedagogia
de 1a a 4a série pela Universidade Federal do Mato
Grosso, em caráter experimental, a partir de 1995
para professores em serviço da rede pública estadual e municipal (MORAN, 2002, p. 272).

A EaD possui uma metodologia de estudo que exige dos educandos uma postura
mais firme diante dos estudos, pois o ciclo de
aprendizagem acontece de forma autônoma,
onde o mediador do diálogo é a tecnologia,
sendo assim, o educando é mais exigido na
questão disciplinar, empenho, curiosidade e interesse.
Na modalidade EaD o educando possui um papel fundamental, pois o entendimento
do conteúdo e do aprendizado fica na total responsabilidade de sua dedicação ao conteúdo,
lembrando que nessa modalidade o professor
não estará presente fisicamente.
Sendo assim, o educando alcançará
êxito quando seus objetivos e metas ficarem
totalmente definidos referente ao curso e tempo e empenho nos estudos.
No Brasil os primeiros passos da EaD
ocorreram na década de 1990 por intermédio
dos cursos por correspondência, tendo a TV e
o rádio como ferramentas de apoio, estes cursos tinham como objetivo a Formação Continuada de Professores.
E após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996), os cursos
obtiveram um crescimento considerável, porém
a estruturação desses cursos só ocorreu em
2000.
O país está passando por um período
de grande diversidade de cursos e dentro desse contexto há cursos de longa e curta duração, existem cursos para que são totalmente
on-line, outros que utilizam apenas impressos,
virtuais e há também cursos que se utilizam do
correio.

Há cursos que são pacotes de conteúdo com pouca interação e outros com muito intercâmbio, troca, onde se criam comunidades
de aprendizagem. Está avançando a utilização
dos meios telemáticos no ensino superior, pela
liberdade de acesso, baixo custo e facilidade
de comunicação,
A Portaria nº 2.253 do MEC, de 18/10/2001 permite que o currículo de cursos superiores reconhecidos possa ser oferecido a distância até vinte por
cento da sua carga horária total. Como é uma Portaria recente as universidades estão começando a
encontrar formas de aplicá-lo. Algumas instituições,
como a Anhembi-Morumbi, a Unisul, a UNB, a UNAMA – Universidade da Amazônia, estão incentivando
os professores a colocar algumas disciplinas on-line. A Unisul de Santa Catarina tinha, em março de
2002, 82 disciplinas cadastradas como apoio on-line.
Algumas universidades começaram com alguns cursos de recuperação total ou parcialmente a distância
(MORAN, 2002, p. 275).

É de suma importância que os núcleos de educação a distância das universidades
saiam do seu isolamento e se aproximem dos
departamentos e grupos de professores interessados em flexibilizar suas aulas, que facilitem o trânsito entre o presencial e o virtual. O
sistema de educação a distância é uma verdade que não pode mais ser desprezada pelas
instituições, pela sociedade e pelos professores.

A REAL ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR NO BRASIL
Segundo Soares (2002), a estrutura organizacional da universidade brasileira possui
um viés financeiro, mediado pela burocracia e
condicionado ao mercado de trabalho. Sendo
assim, a educação torna-se um serviço, deixando de lado a condição de “direito”.
O processo seletivo para se obter acesso ao direito de cursar uma graduação (presencial ou a distância) ocorre por intermédio
do vestibular que é realizado de forma anual
e semestral em cada Instituto de Ensino Supe470
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rior, porém atualmente há outros meios para se
obter acesso à graduação, tal como o ENEM
(SOARES, 2002).
Para que se possa ingressar numa
IES, o estudante obrigatoriamente precisa ter
concluído o ensino médio e ser aprovado no
vestibular ou em outro processo seletivo determinado pela IES na qual busca realizar seus
estudos. O ensino superior brasileiro possui
duas vertentes conforme a socióloga Maria Susana Arrosa Soares:
O ensino superior brasileiro oferece duas principais
opções de curso de nível superior: os cursos sequenciais, com até dois anos de duração, e os cursos de
graduação, a maioria com duração de quatro anos.
Além desses, são oferecidos também cursos de formação tecnológica, com dois ou três anos de duração e cursos com cinco ou seis anos, como os de
engenharia, de medicina e direito (SOARES, 2002,
p. 115).

O ensino superior tem chamado a atenção para importantes análises e inquietudes de
diversos estudiosos da educação e dos responsáveis pela elaboração de políticas direcionadas à área.
Hoje, a educação superior no Brasil
abrange um sistema diversificado e complexo
de instituições públicas e privadas com diferentes segmentos de cursos e programas, incluindo vários níveis de ensino, desde a graduação
até a pós lato e stricto sensu (SOARES, 2002).
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases, Lei
nº 9394/96, define no artigo 42, alínea III, que
o ensino superior possui como finalidade “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, visando o desenvolvimento da ciência da tecnologia e da criação e difusão da
cultura e, desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”.
Entretanto, é necessário indagar como
a pesquisa vem se expandindo no interior das
IES, ou seja, em que contexto as disposições
concretas estimulam e permitem sua realização.
O ensino superior possui uma secretaria responsável por coordenar, orientar, planejar e supervisionar o sistema de elaboração

e execução da Política Nacional de Educação
Superior, Secretaria de Educação Superior
(SESU).
A manutenção, supervisão e propagação das instituições públicas federais de ensino
superior (Ifes) e a supervisão das IES privadas,
conforme a LDB, também são de responsabilidade da Sesu.
O ensino superior brasileiro passa por
avaliações constantes através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Esse sistema avalia a parte física, o desempenho dos alunos e os cursos das IES.
Antes mesmo de se pensar em uma
proposta de um sistema de avaliação da educação superior, é necessário pensar em um
conjunto de princípios, critérios, pressupostos
e premissas que sirvam como base conceitual
e política, além de ser uma justificação na operacionalização dos processos.
As IES devem promover a produção
dos meios para o desenvolvimento sustentado
do País e das pessoas de uma sociedade, em
concordância com as pautas nas relações de
políticas e forças sociais de um contexto histórico.
Para o estabelecimento das responsabilidades sociais historicamente determinadas,
a IES necessita de autonomia principalmente
no campo do criar, aprender, criticar, pensar e
produzir conhecimentos e, enfim, educar.
Essa liberdade não pode ser considerada como um contraponto, mas sim, como
uma das condições avaliativas (SINAES, 2009,
p. 96). A avaliação de característica educativa
é considerada como uma prática social conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP):
De acordo com estes princípios e critérios, a avaliação de caráter educativo é uma prática social, com
objetivos essencialmente formativos, voltada tanto
para a obtenção de informações que gerem reflexões
indutoras da melhoria da qualidade acadêmica quanto para o julgamento a respeito de como o sistema
e as instituições de educação superior cumprem as
suas funções públicas (SINAES: Da Concepção à Regulamentação, 2009, p. 96).
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O sistema de avaliação é fundamentalmente educativo, portanto formativo, não deixando de valer-se de articulações e procedimentos de controle. É um projeto, pois se trata
de movimento que, investigando e presumindo
o passado e o presente, busca estabelecer
mudanças, ou seja, tem o futuro em perspectiva (SINAES, 2009).
O processo avaliativo realizado nas IES
não possui apenas como objetivo identificar as
deficiências, mas também de mostrar e valorizar seus aspectos positivos. O foco não está
somente nos currículos, nas metodologias, na
relação entre docente e discente, mas sim,
num campo mais amplo.
Isto é, todos devem conhecer e julgar
o verdadeiro processo de investigação, a escolha dos focos prioritários em conformidade
com os compromissos fundamentais da IES,
a maneira como são elaborados os grupos de
pesquisa, os prós e contras dos laboratórios,
bibliotecas, banheiros, espaços internos e outras infraestruturas básicas.
Se faz necessário analisar o todo, e
não somente uma fração da instituição.As avaliações são de suma importância, pois será
através dessas avaliações que as IES poderão
melhorar todos os seus segmentos e não somente naquilo que lhe convém.
Vivemos em um país onde a maioria
dos estudantes estão matriculados em IES particulares e essas instituições possuem como
foco principal o lucro, sendo assim, o governo
precisa apertar o cerco referente às avaliações
para que assim tenhamos uma melhor qualidade de ensino.
Com a melhoria da qualidade de ensino, automaticamente eleva o nível de conhecimentos dos estudantes. A formação profissional precisa ser o grande objetivo das IES,
para que assim, o mercado de trabalho tenha
profissionais altamente qualificados. O ensino
superior é o ciclo de formação onde o estudante pode errar, questionar e principalmente
formular opiniões científicas e não mais vulgar.
Conforme a Constituição Federal de
1988, a educação superior é tratada na seção
1 do capítulo 3 do Título VIII - Da Ordem Social,
nos artigos 206 a 214:

Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais;
Art. 207. As universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e
de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão (LOPES, 1988, p.
88-89).
Sendo assim, conforme a própria
Constituição brasileira, as IES por possuírem
autonomia didático-científica devem fomentar a
expansão do conhecimento científico para que
assim os futuros profissionais sejam agentes
transformadores e não apenas repetidores de
conceitos.
Ensinar exige disponibilidade para diálogo conforme o professor Paulo Freire:
A formação dos professores e das professoras devia
insistir na constituição deste saber necessário e que
me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância
inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao saber teórico
desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que os professores trabalham (FREIRE, 1996, p. 137).

Sendo assim, há uma grande necessidade em que as IES possam ter como foco
não somente a questão financeira, mas sim a
importância da formação profissional, tanto do
docente, quanto dos discentes. E através dessa inquietação é que o capítulo 4 irá discorrer
sobre a cultura e a educação a distância.
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A CULTURA E A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
A recente expansão do ensino superior
particular no Brasil fez com que as IES reestruturarem e revisassem seus projetos pedagógicos pelo motivo das contínuas mudanças e demandas de um mercado de trabalho altamente
competitivo.
A introdução de uma política econômica neoliberal no Brasil estimulou ainda mais a
busca por uma competitividade entre os funcionários e empresas cada vez mais preparados e mediante essa realidade mercadológica,
a pressão respingou sobre as IES (CASTRO,
2005).
O espaço interno das IES está definido de uma maneira à qual de um lado há as
pressões do mercado e com isso faz com que
ocorra uma preocupação constante pelo equilíbrio financeiro, contenção de custos e lucratividade, por outro lado há o papel social da
IES que não é de forma definitiva contemplada
(CASTRO, 2005).
Com relação ao ensino de massa no
Brasil, é possível concluir que é um novo modelo segundo as concepções mais tradicionais
da educação. Entretanto, deve-se compreender que no Brasil ainda não houve tempo
hábil para a formação de novos professores
altamente qualificados para desempenharem
seu papel em salas de aulas extremamente lotadas, normalmente é comum a presença de
profissionais recém-formados ou ainda cursando a graduação ministrando aulas sem o devido preparo para a docência (CASTRO, 2005).
Com relação à qualificação dos professores para um ensino de massa, Castro (2005,
p. 218) afirma que: “Mesmo nos Estados Unidos, o país pioneiro da expressão do ensino
superior, o crescimento foi relativamente lento
e começou muito cedo. Com isso, foi possível
dispor de professores bem qualificados para
quase todos, pois houve muito tempo para a
preparação [...].

Quando caminhamos no campo da
Educação a Distância é preciso compreender
que com o passar dos anos, novas tecnologias
surgem e elas se envolvem dentro do contexto
da globalização e com isso ocorrem diversas
alterações econômicas, políticas, sociais e culturais na sociedade (CASTRO, 2005).
Mediante esse contexto de transformação real, a educação mais do que nunca
precisa acompanhar esse ritmo para que assim possa atender de forma adequada as demandas da sociedade, ajudando e formando
os sujeitos referentes aos meios tecnológicos,
dando-lhes acesso às informações e conhecimento, num contexto onde de forma constante ocorrem as transformações; sendo assim, a
Educação a Distância tem como papel suprir
as necessidades dos educandos, dando-lhes
a oportunidade de adquirirem conhecimento
dentro do seu espaço-tempo, onde houver ali
o serviço da internet por meio dos ambientes
virtuais de ensino (CASTRO, 2005).
A EaD caminha mediante uma metodologia totalmente diferenciada e diversificada,
ela é firmada num contexto de proposta de ensino mais maleável, onde seus conceitos de
geração perpassam o âmbito tecnológico, pois
esse acesso à caminhada tecnológica se concretiza de forma lenta em diversas realidades
e possui como função a preocupação como o
processo de aprendizagem (CASTRO, 2005).
O sistema de EaD foi pensado como
uma proposta de ensino e aprendizagem que
levasse a plena interação entre professor, aluno
e tutor, mediados por um caminho de comunicação, que transpassa obstáculos culturais, de
tempo e principalmente de espaço geográfico.
Esse processo não pode ser realizado
de qualquer maneira, pois precisa de planejamento, tendo a realidade dos educandos como
base fundamental, e assim, poder elaborar um
projeto pedagógico que busque nortear as
ações dos docentes, com foco principal na interdisciplinaridade e buscando suprir as questões e necessidades locais e regionais (CASTRO, 2005).
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É notório que a utilização da tecnologia
na educação tem causado grande alvoroço,
pois muitos questionamentos têm surgido referente à formação dos educadores nas IES. Muitos questionamentos giram em torno da qual
seria a maneira correta de ensinar, já que estamos em uma sociedade onde tudo se transforma de forma muito rápida (CASTRO, 2005).
Mediante esse contexto, o professor
será capaz de repensar e ao mesmo tempo
reinventar suas práticas pedagógicas e com
isso reconhecer de que será sempre necessário estar “conectado” à tecnologia, para que
suas aulas não se tornem arcaicas? Estamos
vivendo uma revolução tecnológica, onde o processo educacional (giz, lousa e saliva) já não
possui mais o poder de conquistar a atenção
dos alunos. Diante de diversas transformações
e da chegada de novas exigências em relação
ao ato de ensinar e aprender, não é preciso
apenas buscar uma metodologia diferenciada,
mas sim buscar uma nova atitude pedagógica diante da construção do conhecimento que
possa suprir todas as necessidades de uma
nova concepção de homem, sociedade e mundo (CASTRO, 2005).
Conforme Freire (1996, p.29) Para que
ocorra o ensino, é necessário que haja a pesquisa, pois não há ensino sem pesquisa e nem
pesquisa sem ensino. O professor precisa deixar de ser aquele que possui o ensino pronto
e acabado.
Perrenoud (2002, p.104) diz que a mudança de alguém em um profissional reflexivo
não pode ser de maneira alguma improvisada.
Somente a cultura teórica não é capaz de se
demonstrar de forma suficiente, embora seja
necessária.
Para que ocorra uma prática reflexiva, é necessária e fundamental a participação
integral do docente em pesquisas. Entretanto,
essa iniciação não inicia os hábitos e as competências de regulação da prática pela reflexão
sobre a ação. A prática reflexiva deve ser um
objetivo e constar no currículo de formação de
professores.

Segundo Marques (1995, p.260) o processo de formação de professores necessita
de forma urgente ser reavaliada e reestruturada
como um todo e se faz necessário alcançar a
formação inicial até chegar à superior, dando
ao educador o contato direto e constante às
Universidades para que assim ele possa viver
algo de novo e de excelência para sua caminhada profissional.
O uso da tecnologia não pode gerar
medo nos educadores, mas sim estímulo em
adquirir um aumento nas suas metodologias
pedagógicas, até mesmo porque o aparelho
usado para as aulas, não tem como função
substituir os educadores e sim, serem utilizados como ferramenta de apoio (MARQUES,
1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há mais como esconder o sistema EAD, essa modalidade veio para trazer um caminho novo no processo de aprendizagem. É preciso que diminua a falta de docentes preparados
para assumir práticas profissionais que exigem dele uma atitude reflexiva e transformadora sobre
o processo de educação a distância no Brasil.
É preciso também formar profissionais que possam competir em igualdade no mercado
de trabalho e assim se tornarem agentes de mudança em relação à realidade social e no combate às dificuldades públicas. O sistema EAD não pode perder o objetivo principal da educação
– a formação do ser humano para os desafios que a sociedade impõe.
Que o sistema EAD tenha caminhos para alcançar cada vez mais sujeitos que sonham
em se formar e mediante esse processo ocorra a diminuição da desigualdade social.
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PENSAMENTO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL NO
ENSINO DE GEOGRAFIA

RESUMO: No presente artigo se verá que no transcorrer da história da humanidade o homem
sempre fez da natureza sua habitação e permanência, no entanto, com o passar dos séculos
esta relação pacífica foi rompida com o nascimento das novas culturas e o uso exacerbado
dos recursos naturais. Objetiva-se com esse trabalho analisar a importância da sustentabilidade e da educação ambiental para preservação do meio ambiente por meio do ensino de geografia. É importante que o pensamento ambiental deve estar desde as séries iniciais dentro
do currículo de geografia, pois por meio desse ensino, poderá se procurar soluções para os
problemas socioambientais já tão latentes na sociedade atual, como, também, pode-se mudar
hábitos, desenvolver consciência, (re-) educar e ensinar a preservar os bens naturais que ainda
se tem na atual sociedade. Dentre as metodologias utilizadas, adotou-se pesquisa aplicada,
exploratória e bibliográfica.

Palavras-chave: Ensino; Ciências; Educação Ambiental.
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INTRODUÇÃO

D

evido o tema ambiental está sendo tão discutido na atualidade veio à preocupação em pesquisar até que ponto as instituições escolares estão debatendo com
os educando a importância da preservação do meio ambiente para as gerações

futuras.

A história da degradação ambiental em no Brasil começou há quinhentos anos, quando
através da exploração e dominação o país foi perdendo pouco a pouco as riquezas naturais que
aqui existiam, ou seja, o processo de exploração das riquezas naturais e do meio ambiente feito
de forma desregrada, além de não ser algo recente, mas que já faz parte um passado histórico,
fruto da colonização.
Nesse contexto, o processo do desenvolvimento do pensamento ambiental e da sustentabilidade podem ser entendidos como um procedimento em que cada pessoa pode admitir e
adquirir o papel de membro principal do processo de ensino e conhecimento. As dificuldades
ambientais ocorrem pelo prejudicial modo de vida que a humanidade adotou, na qual a sobrevivência do homem promove uma utilização excessiva dos recursos naturais e levou a uma situação de crise.
Sabe-se que na atualidade, assuntos relacionados à temática do meio ambiente têm sido
muito debatidos, principalmente nos meios de comunicação, isso se deve ao fato de se viver em
um mundo em que o consumismo desenfreado tem causado sérios danos ao planeta.
O consumismo desenfreado deve-se ao fato de que o indivíduo tem uma compulsão
que o leva a comprar de forma ilimitada e desnecessária sem se preocupar com os possíveis
impactos para o meio ambiente.
Os danos ao meio ambiente são muitos, pois, com o aumento da procura por produtos
aumenta a exploração dos recursos naturais, com o crescimento de bens e serviços cresce,
também, a degradação ambiental, muitas vezes ocasionada pela emissão de gases poluentes e
a contaminação da água e do solo.
De acordo com a organização mundial da saúde, 92% da população mundial vive em
lugares em que a qualidade do ar está fora dos padrões indicados para a saúde, além disso,
estudos apontam que são explorados cerca de 50% de recursos a mais do que o planeta pode
repor.
A preocupação ambiental no que desrespeito às dificuldades contemporâneas, no uso
da reciclagem se coloca como instrumento de fundamental importância em torno do real significado do lixo no dia a dia das pessoas, além do que se pode fazer na perspectiva da sustentabilidade ligada ao ensino de ciência desde as séries iniciais.
Foi pensando nesses problemas ambientais que pensou-se no problema de como a
ação do homem em seu processo de sobrevivência e estilo de vida, tem se tornado um problema ambiental e como a sustentabilidade pode ser utilizada nessa questão e como o ensino de
geografia pode ajudar nesse processo.
479

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Objetiva-se analisar a importância da sustentabilidade e da educação ambiental para preservação do meio ambiente por meio do ensino de geografia, assim como verificar a percepção
sobre o pensamento ambiental e a sua responsabilidade no âmbito social; conscientizar sobre
a relevância da sustentabilidade e mostrar que as pessoas são fundamentais nesse processo
e avaliar a importância da educação ambiental na disciplina de geografia como ferramenta de
construção e transformação do meio em que os alunos vivem.
Ressalta-se que no transcorrer da história da humanidade que há uma própria relação
entre ser humano e o meio natural que o cerca, a história mostra que o homem fez da natureza
sua habitação e permanência, no entanto, com o passar dos séculos esta relação pacífica foi
rompida com o nascimento das novas culturas e constitui de aparelhamento social, a busca incessante pela preponderância econômica e pela cultura em larga escala.
Nesse contexto, sua relevância no âmbito ambiental está no fato de mostrar aos alunos
e demais membros da escola que os recursos naturais que se utilizam diariamente são finitos,
ou seja, vão acabar em algum momento. Assim, faz-se a necessidade de usar esses recursos
sem responsabilidade e de forma desenfreada pode trazer muitos problemas para o planeta e
consequentemente para todos da sociedade.
Além disso, sua importância está na produção de conteúdo para o meio acadêmico, ela
trará grandes benefícios para a comunidade em geral, pois será fonte de pesquisa para a população, já que informação é uma forma de mudar as pessoas e as pessoas mudarem o mundo.
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ca e a resolução desses problemas só poderá
ocorrer dentro de uma abordagem ecosófica e
da ecologia profunda. Esta é uma ecologia que
A nova visão da realidade baseia-se na vai além do factual e do científico, caminhando
consciência da inter-relação e interdependên- para um nível mais profundo de consciência
cia essenciais de todos os fenômenos – físicos, ecológica (AZEVEDO, 2008).
biológicos, psicológicos, sociais e culturais.
A questão ambiental ficou de certa forSendo assim, não se pode reduzir a questão
ambiental aos problemas específicos do meio ma banalizada ao se adotar uma visão antropocêntrica, em que o homem é o centro de
ambiente físico.
tudo, analisado como um elemento à parte da
Se acham que vão resolver os graves natureza. A chamada ecologia profunda coloca
problemas relacionados aos impactos antró- a vida, toda e qualquer forma de vida, como
picos nos ecossistemas terrestres através de ponto central de qualquer estudo (AZEVEDO,
análises técnicas do “efeito estufa”, da destrui- 2008).

PENSAMENTO AMBIENTAL E
SUSTENTÁVEL

ção da camada de ozônio ou qualquer outro
aspecto que contemple apenas e tão somente
o meio ambiente físico, podem continuar dando o prêmio Nobel para cientistas do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e
personalidades como o ex-quase presidente Al
Gore, pois a entrega do prêmio, ainda assim,
ocorrerá num cenário de cataclismos apocalípticos (AZEVEDO, 2008).
Os enormes problemas ambientais começam, antes de tudo, no trânsito caótico, na
professora angustiada e no jovem desorientado. Uma articulação dos registros ecológicos
das relações do homem com o meio, do homem com os outros homens e do homem consigo mesmo, indicando linhas de recomposição das práticas humanas que considerem a
relação homem-natureza intermediada pelas laminagens de subjetividade (AZEVEDO, 2008).

Esse conceito se opõe ao ambientalismo superficial, que se aproxima mais do discurso panfletário, voltado para interesses particulares. Essa nova forma de ver a ecologia
começa na nossa conduta ética pessoal e na
relação de respeito e harmonia entre os indivíduos, para então se estender ao meio ambiente propriamente dito (AZEVEDO, 2008).

ENSINO DE GEOGRAFIA

O ensino de Geografia deve colaborar para que o aluno possa entender melhor o
agitado e deslumbrante mundo em que vive e
sentir-se estimulado a intervir na realidade em
construção. Atualmente, a importância do ensino e do conhecimento geográfico é maior do
que em qualquer outra época, pois, em tempos
de globalização, somos cotidianamente atingidos por diversos conflitos, catástrofes naturais,
As vertiginosas transformações técni- crises econômicas, políticas e novas tecnoloco-científicas misturam-se aos desequilíbrios gias (LEFF, 2011).
ecológicos, à progressiva deterioração das rePor sua vez, a velocidade das informades de parentesco e das relações de vizinhança. Na vida doméstica, conjugal e familiar está ções faz surgir uma sensação de impotência
sendo gangrenada por uma padronização de diante da impossibilidade de compreender
comportamentos imposta pelo consumo da mí- tudo o que está acontecendo ao nosso redor
e no mundo. Estudar Geografia é compreender
dia (AZEVEDO, 2008).
as relações do homem com o espaço e a natuPobreza extrema, violência, drogas, cri- reza (LEFF, 2011).
se econômica e impactos ambientais, em última análise, fazem parte da mesma problemáti481
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O homem é um ser multidimensional
que não vive sozinho, mas em grupo, e é vivendo em sociedade que estabelece relações,
constrói e reconstrói seus conhecimentos, fundamentados nas aprendizagens que são contextualizadas em um determinado tempo e espaço (LEFF, 2011).
Nesse sentido, mais uma vez a Geografia pode nos ser útil na leitura e no entendimento do mundo que nos rodeia, permitindo-nos
participar das soluções de seus inúmeros problemas locais, regionais ou internacionais para
a construção de uma vida sustentável (LEFF,
2011).

Aprender Geografia é um processo dinâmico e repleto de significações. Compreendê-la
é ter um olhar diferenciado para a paisagem viva,
existente em nosso cotidiano, estabelecendo relações do homem com esse universo. É perceber que essa área do conhecimento possui elementos suficientes para se tornar uma disciplina
formadora de cidadãos críticos e atuantes (LEFF,
2011).

Para tanto, podemos trabalhar com nossos alunos por meio da leitura de paisagem,
representações gráficas e cartográficas, fotos,
documentos, notícias, discussões, reflexões, análises e comparações entre o antes e o agora. Essas reflexões podem ampliar a capacidade dos
estudantes de projetar seu futuro com crescente
O foco da Geografia é o espaço da so- responsabilidade (LEFF, 2011).
ciedade humana, onde vivem homens e mulheDespertar o gosto pela Geografia é aprores que, ao mesmo tempo em que são influenciados pelas características espaciais de seu ximar-se do meio ambiente; é aprender a presermeio próximo e distante, produzem modifica- vá-lo com dignidade, determinação, perseverança
ções na configuração espacial ao longo de sua e humanidade; é buscar novos conhecimentos a
respeito dos fatos e fenômenos sociais e fazer
existência. Tudo depende da natureza e do ser
uma Geografia viva, dinâmica e imutável (LEFF,
humano. A natureza é a fonte primária de todo
2011).
o mundo real (LEFF, 2011).
A educação geográfica deve desenvolver uma ética para a humanidade, uma vez que
vivemos em uma comunidade planetária, que exige novas relações de interdependência, solidariedade, convivência e partilha. Como acreditam
os índios norte-americanos Sioux, deveríamos ter
uma única cidadania: a de filhos da terra. “A terra não pertence ao homem. O homem à terra
pertence. E tudo está interligado, como o sangue
que une uma família. O que atinge a terra atinge
os filhos da terra. Pois não foi o homem que teceu a trama da vida. Ao contrário, por ela ter tecido. E o que fizer à trama fará a si próprio” (Trecho
Assim, o espaço geográfico não é apedo discurso do Chefe de SEATTLE A FRANKLIN
nas o local de morada da sociedade humana,
PIERCE, presidente do Estados Unidos, 1854.)
mas, principalmente, uma realidade que a cada
momento passa por transformações. É de exPara muitos, a Geografia não tem importrema importância que possamos entender tância alguma. Mas se nós, educadores, levaro que a Geografia pode ensinar e para que mos nossos alunos a abordá-la por esse novo
estudamos esta ciência, que vai além de uma prisma, eles perceberão que ela está em toda
disciplina acadêmica e pode transformar um parte. Basta abrir os olhos e enxergá-la. Eis o
aglomerado de pessoas indiferentes em uma desafio: desenvolver uma educação geográfica
sociedade consciente e participativa (LEFF, comprometida com a formação da cidadania responsável com o planeta (LEFF, 2011).
2011).

A água, a madeira, o petróleo, o ferro
e todas as outras coisas existentes nada mais
são do que aspectos naturais. Mas ao fabricar os plásticos a partir do petróleo, ao represar rios e construir usinas hidrelétricas, aterrar
mangues, edificar cidades, inventar meios de
transportes e comunicações para encurtar as
distâncias, por exemplo, o homem reelabora,
transforma os elementos e o meio ambiente
(LEFF, 2011).
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MEIO AMBIENTE

Da mesma forma, quando de fala em
gestão ambiental, não se fala do uso administrativo ou empresarial dos bens, mas fala-se
em saber gerir, racionar e usufruir da forma
correta os recursos do meio ambiente, e isso
pode poder feito em casa, em família, na rua e
na escola, ou seja, em todos os lugares (TINOCO; KRAEMER, 2011).

A ecologia, a sustentabilidade, o pensamento e a gestão ambiental vem se tornando grandes assuntos comentados e discutidos
mundialmente. Segundo Tinoco e Kraemer
(2011) a nova consciência ambiental, surgida
no bojo das transformações sociais e culturais que ocorreram nas décadas de 60 e 70,
A educação ambiental pode ser entenganhou dimensão e situou o meio ambiente dida como uma organização das práticas que
como um dos princípios fundamentais do ho- levam o homem à sociedade a utilizar de maneimem moderno.
ra racional os recursos naturais dispostos pelo
meio ambiente, objetivando o aperfeiçoamento
No âmbito legal, o artigo 3°. Inciso I, da da sustentabilidade. Sendo que esta organizaLei 6.938/81 define meio ambiente como todo ção poderá se compor desde as escolhas dos
o conjunto de condições, leis, influências e in- métodos e processos utilizados, até a atuação
terações de ordem física, química e biológica, correta em compromisso de legislação (TINOque permite, abriga e rege a vida em todas as CO; KRAEMER, 2011).
formas, a partir desse conceito podemos comOs crescentes problemas ambientais
preender de forma geral a conceptualização
em todo o mundo é visto como um fator que insambiental (TINOCO; KRAEMER, 2011).
tiga a regência da gestão ambiental. Que procuraram operacionalizar os melhores artifícios
Nesse contexto, a preocupação com de utilização para a conservação de todos os
as questões ambientais começou a ser vista recursos naturais ambientalmente. O ambiente
quando começou-se uma discussão das con- se gera e se constrói ao longo do processo
sequências ambientais advindas do uso de- histórico de ocupação e transformação do essenfreado do ambiente em meados dos perí- paço por parte de uma sociedade. Portanto,
odos passados. Em especial após revolução surge como síntese histórica das relações de
industrial quando começou uma nova relação intercâmbio entre sociedade e natureza,
de homem e natureza, mas só foi nas últimas
três décadas do século XX que esse contex- O homem entrou na história acreditando ser o cento se concretizou em registros de governos, e tro do universo, capaz de transformar a natureza e
expansão em segmentos de toda a sociedade de utilizar os recursos naturais para si, não somente
abrangendo o ecossistema e suas interrelações. Pen(TINOCO; KRAEMER, 2011).
Nesse contexto, nunca foi tão necessário estudar sobre o meio ambiente e o uso desenfreado dos recursos naturais. Dessa forma,
é importante trabalhar desde as séries iniciais
conceitos de como gerir e usufruir dos bens
materiais. Diante das consequências trazidas
por gerações passadas atualmente a gestão
ambiental não é apenas um assunto que se refere apenas aos ambientalistas, mas que se faz
necessário a todas as dinâmicas da sociedade
civil (TINOCO; KRAEMER, 2011).

sou em sua sobrevivência, progresso e conforto, e
deixou de pensar que os recursos são esgotáveis e
que se a Terra ficar imprópria para a nossa moradia
não teremos para onde fugir (MEDINA, 1994, p.9).

De acordo com o autor, a ação antrópica do homem está cada vez mais transformando o espaço em que vive. Tomando para si a
natureza e modificando-a de forma desordenada, deixando de acreditar que os recursos naturais não acabam. Se continuar transformando
tanto a natureza não terá mais onde morar e
muito menos sobreviverá (MEDINA, 1994).
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Se destruir o ambiente em que vive,
pensando somente em conforto, morrerá de
fome e sede. Pois, a tomada de consciência e
mudanças de atitudes é imprescindível neste
período em que estamos vivendo onde as populações veem no meio ambiente um local de
satisfação pessoal e egocêntrica, como fora no
descobrimento do Brasil (MEDINA, 1994).

SUSTENTABILIDADE
O conceito de sustentabilidade emerge da construção de uma economia em que
os recursos ambientais e as necessidades da
sociedade como um todo estejam em equilíbrio, sem, no entanto, comprometer as futuras
gerações. De acordo com conceito de Sousa
(2015, p. 27):

Com a ação antrópica a natureza foi
se transformando e formando uma muralha de
pedras onde pensava somente no agora, no
hoje e que o amanhã de nossos recursos naturais não lhes pertence. Sabe-se que o homem
depende dos recursos naturais oferecidos pela
natureza para a sua sobrevivência, mas o que
se tem percebido é que nos últimos anos, o
ser humano tem explorado de forma avassaladora e de uma forma que o planeta terra não
consegue se regenerar na mesma velocidade
(MEDINA, 1994).

A sustentabilidade pode ser definida através de atividades e ações humanas que têm como objetivo
sustentar os interesses humanos, porém sem colocar
em risco as gerações futuras. As práticas sustentáveis estão relacionadas com o desenvolvimento econômico sem agressão ao meio ambiente, utilizando
recursos naturais de maneira perspicaz fazendo com
que estes mesmos recursos se mantenham futuramente, resultando em um desenvolvimento sustentável (SOUSA, 2015, p. 27).

Nesse contexto, acredita-se que com a
industrialização e globalização os problemas
ambientais se maximizaram, isso fez com que
mais pessoas e empresas utilizassem mais recursos naturais para alimentar as necessidades e desejos dessa sociedade que a cada dia
que consumir mais e mais (MEDINA, 1994).

Percebe-se que o autor concede a sustentabilidade como uma capacidade que é importante a sociedade alcançar, pois é somente
com a sustentabilidade que uma sociedade em
todos os seus setores pode trazer a satisfação
das necessidades atuantes do momento, sem
compreender as gerações pertencentes ao futuro.

Dessa forma, é importante salientar
que o desenvolvimento sustentável não se configura crescer em limitar a economia, mas fazer
com que a economia cresça equilibradamente
com responsabilidade ambiental. Assim, montando um equilíbrio de interesse entre as partes,
desenvolvimento ambiental e sustentabilidade,
evitando que mais impactos venham acontecer
e mudando hábitos para se melhorar a gestão
de recursos naturais (MEDINA, 1994).

Dessa forma a sustentabilidade se sustenta na entrega do desenvolvimento das precisões da sociedade atual com o desenvolvimento econômico equilibrado a questão ambiental.
Para Techio (2016, p. 195):
A dificuldade de entender o conceito de sustentabilidade está ligada diretamente com a distância das
pessoas em relação a este assunto, estabelecendo
uma dificuldade para executar atividades sustentáveis. Esta dificuldade é resultado de uma inexistência
de acordo conceitual sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável entre as diversas áreas, como:
engenharia, economia, ciências sociais, etc. Desta
maneira, é necessário que este assunto seja tratado
de forma ampla, de maneira que englobe as condições humanas, a preservação dos recursos naturais
e a eficiência econômica (TECHIO, 2016, p. 195).
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A sociedade dispõe do conhecimento
quanto ao assunto que o meio ambiente é frágil as ações do homem na natureza. Só que
por partes da sociedade ainda precisa aderir
ao novo conceito de percepções ao desenvolvimento ligado à sustentabilidade. Embora
muitos conheçam a palavra sustentabilidade,
ainda falta muito a sociedade e seus setores
adquirirem planos voltados ao desenvolvimento de atividades que menos deixem recursos
para a criação e sobrevivência da geração futura, sem deixar os recursos escassos para
o desenvolvimento do contexto atual e futuro.
Júnior (2013, p. 28) afirma que, “ melhorar a
sustentabilidade dos processos em todos os
setores e processos produtivos é uma estratégia vital para conseguir manter os recursos
naturais para o futuro, baseando-se em utilizar
energias renováveis, tecnologias limpas e, principalmente, proteger o meio ambiente”.
Existem formas que possibilitam o melhoramento do processo de engajamento para
a chegada do fim da sustentabilidade em si.
Alguns dos processos que possibilita no fundamento da sustentabilidade é a entrada de
participantes na utilização de tecnologias que
possibilitam a produção mais limpa, em equipamentos de produção de conservação ao
meio ambiente e ainda algumas outras maneiras que possibilitam proteger recursos naturais demandados do meio ambiente (JÚNIOR,
2013, p. 28).
As energias renováveis, por exemplo,
possibilitam de um beneficiamento que contribui para o desenvolvimento do caminho da
sustentabilidade, pois trata-se de um consumo
de recurso natural do sistema ambiental respeitando a dimensão ambiental no processo
de produção com a sua utilização em renovar
energias. São formas e culturas que as empresas e a sociedade poderiam se adaptar e
adquirir cada vez mais com prosperidade para
adequar as ações de produção e consumo
com a sustentabilidade.

Segundo Dias (2011) a mobilização
pelas as atenções voltadas para a degradação
ambiental aconteceram somente com maiores
observações a partir da segunda metade do
século XX. Feitas com maior maiores discursos pela a sociedade e por políticas públicas
voltadas. Assim percebesse a demonstração
das percepções da necessidade de se considerar sustentabilidade para os atuais contextos
previstos. Para Boff (2012, p. 39): “A pressão
mundial sobre os governos e as empresas em
razão da crescente degradação da natureza e
do clamor mundial acerca dos riscos [...] sobre
a vida humana fizeram com que todos encetaram esforços para conferir sustentabilidade ao
desenvolvimento”.
Neste contexto, observa-se a percepção de que a cada presente vem acontecendo
um desequilíbrio negativo de preservação ambiental e um forte aumento de uma degradação
do ambiente natural composto pelo planeta.
Há de se conferir os resultados das atuações
do homem na natureza a fim de se obter as
características e condições normais do meio
ambiente. A fim de se obter renovações dignas
da formação do ciclo de vida da natureza. Segundo Azevedo (2018, p.28):
Falar de preocupação com as “gerações futuras”,
para a política neoliberal, a qual tem a característica
de pensar tudo em curto prazo e no “ganho imediato”, só faz sentido quando o que se quer preservar,
de fato, são o crescimento econômico e a expansão
mercadológica. Pois, nessa conjuntura tudo é pensado a curto prazo, na busca do ganho imediato no menor tempo possível, sem consideração à dignidade
humana. Nessa modernidade novecentista, impera
a lógica econômico-financeira e indiferente à finitude
dos recursos planetários indispensáveis à vida. Impera o mercado (AZEVEDO, 2018, p. 28).

Atualmente percebe um esforço em
apenas considerar o exercício da produção
para a entrega de bens e serviços para as condições de vida, mas que não acrescentam a
vertente da preocupação do acabamento em
recursos naturais que fornece a propagação do
desenvolvimento em conjuntura social e econômica.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

no entanto, ainda se efetiva, na maioria das
vezes, de forma ineficiente em todo o sistema
Segundo a UNESCO (2005), a cidada- educacional.
nia exige intervenção e ação de cada sujeito na
Esse problema pode agravar-se ainparticipação no destino do planeta. Este desafio nos exige uma nova postura frente às ques- da mais com a falta de comprometimento da
tões ambientais, repensemos nossas imagens prática pedagógica em relação à formação do
mentais e que revisemos, arbitrariamente, nos- educando. A grande maioria dos professores
sos conceitos. A cidadania está relacionada à não está devidamente preparada para inserirconscientização das pessoas quanto aos seus -se numa discussão com os alunos no que diz
direitos e deveres e para que tal seja de fato respeito às questões ambientais. De acordo
promovida e necessária o acesso à informação com Carvalho (2016, p. 71), diz que:
e a socialização da mesma.
A Educação Ambiental é considerada inicialmente
como uma preocupação dos movimentos ecológicos
com a prática de conscientização, que seja capaz de
chamar a atenção para a má distribuição do acesso
aos recursos naturais, assim como ao seu esgotamento, e envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas (CARVALHO, 2016, p. 71).

Portanto, a escola pode ser um espaço fundamental para promover o acesso e esta
consequentemente ao exercício da cidadania
e para que esta seja atingida por completo é
necessário o trabalho com a questão ambiental e este deve iniciar ainda na infância em especial na educação infantil, pois só assim será
Nesse contexto, com a introdução da
possível melhoria na educação e uma sensibilização das crianças sobre sua contribuição educação ambiental nas escolas de forma
para a preservação do meio ambiente e para a eficiente espera-se transformar alunos com
comportamentos ecologicamente corretos, e
construção da cidadania.
consequentemente uma sociedade ecologiSegundo a UNESCO (2005, p. 44), in- camente sustentável. Portanto, nessa direção
fere que: “Educação ambiental é uma disciplina à educação ambiental aponta para propostas
bem estabelecida que enfatiza a relação dos pedagógicas centradas na conscientização,
homens com o ambiente natural, as formas de mudança de comportamento, desenvolvimento
conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus de competências, capacidade de avaliação e
participação dos educandos.
recursos adequadamente”.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os
problemas com ele relacionados, uma população que tenha conhecimento, competências,
estado de espírito, motivações e sentido de
empenhamento que lhes permitam trabalhar
individualmente e coletivamente para resolver
os problemas atuais, e para impedir que eles
se repitam.

Nos procedimentos metodológicos serão apresentados os métodos que foram utilizados nos procedimentos que conduziram a
toda a pesquisa. Dessa forma a metodologia
formada por esse trabalho tem como conceituação a seguinte forma, Segundo Prodanov e
Freitas (2013, p. 14),

A ação do homem sobre a natureza
trouxe muitas consequências para toda a humanidade, exigindo que a sociedade em geral
pensasse tal problema. Esse repensar levou à
instituição de uma educação ambiental, que,

A Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do
conhecimento, com o propósito de comprovar sua
validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade. A Metodologia, em um nível aplicado, examina,
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Quanto aos objetivos gerais consistem
em uma pesquisa exploratória. Dessa forma a
pesquisa exploratória tem como definição, segundo Gil (2002, p.41), de proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses,
Dessa forma, pode-se dizer que a me- incluindo levantamento bibliográfico e entrevistodologia consiste em uma meditação em rela- tas.
ção aos métodos lógicos e científicos. Assim,
ela é o campo em que se estuda os melhores
Dessa maneira a pesquisa exploratória
métodos praticados em determinada área para dentro do estudo visa conhecer dinâmicas de
a produção do conhecimento.
fatos que antecedem o problema pesquisado
com o objetivo de esclarecer e mudar ideias
desenvolvidas em direção ao ambiente da emMÉTODOS DESENVOLVIDOS DA
presa trazendo criações de hipóteses de possíPESQUISA
veis soluções para os problemas pesquisados.
Quanto à natureza dessa pesquisa traQuanto aos procedimentos técnicos,
ta-se de uma pesquisa aplicada, que segundo
Gerhardt e Silveira (2009, p.31) “objetiva gerar o trabalho trata-se de pesquisa bibliográfica.
conhecimentos para aplicação prática, dirigi- Para Fonseca (2002, p. 32) “a pesquisa bibliodos à solução de problemas específicos. En- gráfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por
volve verdades e interesses locais.”
meios escritos e eletrônicos”.
Esse trabalho de pesquisa se configuDesta maneira o estudo é elaborado
ra nessa classificação, pois busca conhecer,
analisar e estudar os problemas específicos com base na utilização de pesquisas bibliorecorrentes, e por se tratar de uma aquisição gráficas por oferecerem um conhecimento já
de produção de conhecimentos que serão des- publicado e por terem temas e ideias conhecitinados à aplicabilidade prática recorrente a so- das e já debatidas teoricamente em conceitos
luções de problemas perceptivos em realidade e estudos centrais do tema proposto.
do interesse da escola.
O trabalho se utiliza de uma maneiQuanto à forma de abordagem de pro- ra geral de pesquisas bibliográficas que teve
blema, a pesquisa comporta-se em uma pes- como o método de leitura para a formação do
quisa qualitativa e descritiva. Segundo Stake entendimento do contexto da temática em arti(2011, p. 41), a pesquisa qualitativa é determi- gos, livros, sites, revistas eletrônicas e teses. A
nada por ser “interpretativa, baseada em expe- pesquisa dessa fase bibliográfica se dá como
o processo de pesquisa neste trabalho como
riências, situacional e humanística”.
forma de se familiarizar com a tradução do que
Nesse sentido a pesquisa qualitativa se é pesquisado.
desse trabalho se caracteriza, pois se aborda
circunstâncias de acordo com a realidade expressa sob formas de percepções e interpretações diferentes de acordo com a realidade que
se encontra, composto por cada excepcionalidade dentro de contextos da pesquisa.
descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa
que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando ao encaminhamento e à resolução
de problemas e/ou questões de investigação (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 14).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática de educação ambiental visa o método simples de economia de recursos naturais em casa, na hora do banho, na hora das compras observando a quantidade de embalagens,
no uso racional da eletricidade e muitos outros pequenos gestos ligados à sustentabilidade dos
recursos naturais.
Ressalta-se que na disciplina de geografia as pessoas se conhecem, aprendem sobre si
mesmo, sobre a natureza, sobre o meio e sobre a própria vida. É por meio dela que se aprende
sobre os recursos naturais, sobre o clima, sobre o solo, sobre os espaços e todas as demais
transformações, por esse motivo, é importante lembrar que através dela que ocorre a relação
dos homens com o ambiente natural, no mesmo sentido deve ser por meio dela que o homem
deve aprender conservar, preservar e administrar os recursos de forma adequada.
Muitas vezes o uso exagerado e desenfreado de alguns recursos acontece pelo pouco
conhecimento que se tem sobre os recursos renováveis. Essa falta de informação ocorre, principalmente, pela falta de incentivo de se trabalhar o pensamento ambiental e sustentabilidade no
currículo escolar.
É importante que isso ocorra na disciplina de geografia, mas é mais importante que essa
a abordarem seja integral, contextualizada e transdisciplinar dos conteúdos, desenvolvendo, assim, uma concepção mais ampla e mais próxima do meio ambiente dos estudantes.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA
GESTÃO ESCOLAR

RESUMO: O sistema de organização interno da escola, envolvendo todos os setores que estão
relacionados com as práticas escolares, denomina-se gestão escolar. Com base nas diretrizes
vigentes, cada escola possui o seu plano de gestão escolar observando todas as especificidades da instituição. Este trabalho tem como objetivo compreender os fundamentos teóricos e
práticos da gestão escolar, bem como, identificar a gestão democrática presente nas instituições escolares. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, referenciada por autores
que já escreveram sobre o tema e sites de pesquisas especializados em trabalhos acadêmicos
como Google Acadêmico e Scielo. Espera-se que esta pesquisa possa promover um esclarecimento sobre a gestão escolar e sua importância no cotidiano da instituição para todos os
profissionais envolvidos, alunos e comunidade.

Palavras-chave: Escola; Gestão Escolar; Gestão Democrática.
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INTRODUÇÃO

A

gestão escolar visa garantir um desenvolvimento sócio educacional eficaz na
instituição de ensino. Um dos objetivos do sistema de gestão escolar, é valorizar
o desempenho dos educadores que tem como função o encargo de formar cidadãos críticos, com opiniões próprias e íntegras, conscientes da realidade que os cercam, bem
como, auxiliar crianças e jovens a desenvolverem suas competências e habilidades.
A gestão escolar é constituída por quatro principais pilares: gestão pedagógica, a responsável pela organização, planejamento e administração da área educativa; gestão administrativa, que trata da estrutura física, materiais necessários para o funcionamento das aulas e dos
projetos propostos pela gestão pedagógica etc., gestão financeira, que é responsável por toda
parte financeira da instituição, organiza o orçamento e distribui a verba para os diferentes setores
da escola e a gestão de recursos humanos, que cuida da organização do pessoal envolvido na
comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, responsáveis e comunidade).
Esses pilares devem estar integrados à gestão geral da escola, cabendo ao gestor escolar, garantir que todos eles estejam cumprindo sua função de maneira eficaz, definindo metas e
alcançando resultados desejáveis.
Este trabalho, tem como objetivo compreender os fundamentos teóricos e práticos da
gestão escolar, bem como, identificar a gestão democrática presente nas instituições escolares
e a importância do trabalho exercido pelo trio gestor.
A pesquisa inicia-se com a definição de gestão escolar; no segundo tópico, será abordado a extensão administrativa na gestão escolar, com o tema a gestão democrática na escola,
implicações conceituais, e por fim, salientar a importância do trio gestor na instituição escolar.
Dessa forma, espera-se que este estudo possa contribuir com profissionais da educação, principalmente os interessados em gestão escolar, no esclarecimento de algumas características dos fundamentos e práticas da gestão escolar e a importância da gestão democrática
nas instituições escolares.
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DEFININDO GESTÃO ESCOLAR
Na época atual, comenta-se bastante
sobre gestão escolar, mas poucos alcançam,
de fato, desenvolver e compor uma concepção
sobre o assunto. Sendo assim, ao abordar a
gestão escolar, torna-se necessário possuir
como razão educadora a democratização, proporcionando a “redistribuição e compartilhamento das responsabilidades que objetivam
intensificar a legitimidade do sistema escolar”,
destaca Lück et al (2005, p.16).
A locução Gestão Escolar descreve
a programação da atividade escolar e fundamentação da utilização dos meios materiais,
financeiros, intelectuais; gerir e administrar as
tarefas essenciais à educação, bem como, estruturar e regular a atividade das pessoas.
Para as entidades escolares, confere-se a palavra organização institucional pela
maior amplitude, compreendendo-se que elas
apresentam fortes particularidades participativas que as distingue de empresas tradicionais.
Segundo Libâneo, et al (2001):
Organizar é bem-dispor elementos (coisas e pessoas), dentro de condições operativas (modo de fazer),
que conduzem a fins determinados. Administrar é regular tudo isso, demarcando esferas de responsabilidade e níveis de autoridade nas pessoas congregadas, a fim de que não se perca a coesão do trabalho
e sua eficiência geral (LIBÂNEO et al, 2001, p.77).

A gestão é qualificada como a atuação
na qual são cumpridos os dispositivos para
alcançar os propósitos da organização, abarcando e relacionando as vertentes gerenciais e
técnico-administrativas. A liderança é um traço
da gestão, pela qual é estreitada a atividade
grupal das pessoas que atuam coletivamente,
direcionadas e incorporadas aos propósitos.
O governo em atuação toma as providências na administração, e sistematiza as
atividades para serem desenvolvidas da melhor maneira possível (LIBÂNEO et al, 2001). A
administração total da escola é norteada pela
ação conjunto de todos os indivíduos incorporados às finalidades da educação em conexão
à sociedade e ao desenvolvimento dos estu-

dantes. Ela conduz os trabalhos para que sejam processados da melhor forma, analisados
e transformados pelas próprias pessoas para
adequar-se aos objetivos precisos da direção.
O gestor escolar é encarregado pelo
desempenho educacional e administrativo,
logo, precisa dos dois saberes, pois executa,
principalmente, a gestão total da escola e, exclusivamente, as atribuições administrativas,
transmitindo a fração didática aos orientadores pedagógicos. O gestor tem uma relevância
muito considerável de levar a escola a ser considerada pela civilização. Conforme Libâneo
(2001),
O diretor da escola é o responsável pelo funcionamento administrativo e pedagógico da escola é o
responsável pelo funcionamento administrativo e pedagógico da escola, portanto necessita de conhecimentos, tanto administrativos, quanto pedagógicos
(LIBÂNEO, 2001, p.87).

Há também a cooperação dos pais na
composição da escola, equivalente a novos
métodos de conexão entre escola, sociedade
e trabalho. A escola não deve ser uma organização solitária, pois cada classe de indivíduos
possui distintas concepções dos assuntos escolares.Para Libâneo (2001):
Sendo assim, as escolas podem traçar seu próprio
caminho envolvendo professores, alunos, funcionários, pais e comunidade próxima que, se tornam co-responsáveis pelo êxito da instituição. É assim que
a organização da escola se transforma em instância
educadora, espaço de trabalho coletivo e aprendizagem (LIBÂNEO, 2001, p.115).

O avanço da cooperação dinâmica de
todos é de considerável vitória para a escola. A
relevância da sociedade resulta na sabedoria e
análise dos serviços oferecidos, especialmente
na atividade conjunta entre a família e a escola
na organização do ensino.
A Gestão Escolar conquista um novo
olhar, instiga a todos que estão comprometidos, pois precisam de receptividade para admitir o ponto de vista dos demais e unidos estruturarem a escola informativa
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A conservação de diversas maneiras
de atuação dos profissionais do ensino na escola tem que ser o objeto basilar da Gestão
Escolar. A escola é um ambiente de desenvolvimento de habilidades para a laboração na
vida social, e, através dela, se relaciona com
a comunidade, encaminhando as posições
dos pais, educadores e alunos para se julgarem responsáveis pelas deliberações tomadas,
para o adequado desempenho da escola (LIBÂNEO, 2001). De acordo com o autor:
O caráter pedagógico da ação educativa consiste
precisamente na formulação de objetivos sócio-políticos e educativos e na criação de formas de viabilização organizativa e metodológica da educação
(tais como a seleção e organização de conteúdos
e métodos, a organização do ensino, a organização
do trabalho escolar), tendo em vista dar uma direção
consciente e planejada ao processo educacional (LIBÂNEO, 2001, p.114-115).

Assim, a Gestão Escolar deve estar
amparada na criação do ambiente público,
proporcionando a igualdade e promovendo um
cenário de trabalho coletivo, suplantando o privativo e a educação supressora, permitindo a
inter-relação do todo e gerando conhecimento. Isto colabora para capacitar os indivíduos
para a vida e que “habitem os estudantes a
terem expectativas de vida digna, de trabalho,
de exercício da cidadania”, assim relata Cóssio
(2006, p.31).

GESTÃO ESCOLAR E GESTÃO
DEMOCRÁTICA NA ESCOLA:
IMPLICAÇÕES CONCEITUAIS
A gestão educacional é justificada no
domínio da administração em nível municipal,
estadual e federal e de suas atribuições, ou
seja, equivale à área de desempenho,
Ressalta-se que a gestão educacional, em caráter
amplo e abrangente do sistema de ensino, e a gestão
escolar, referente à escola, constituem-se em uma
área estrutural de ação na determinação da dinâmica
e da qualidade de ensino. Isso porque é pela gestão
que se estabelece unidade, direcionamento, ímpeto,

consistência e coerência à ação educacional, a partir
do paradigma, ideário e estratégias adotadas para
tanto. Porém, é importante ter em mente que é uma
área meio e não um fim em si mesma. Em vista disso, o necessário esforço que se dá à gestão visa,
em última instância, a melhoria da aprendizagem dos
alunos e sua formação, sem o que aquela gestão se
desqualifica e perde a razão de ser. Em suma, aperfeiçoa-se e qualifica-se a gestão para maximizar as
oportunidades de formação e aprendizagem dos alunos. A boa gestão é, pois, identificada, em última instância, por esses resultados (LÜCK, 2006, p. 17-18).

É importante salientar que são as autoridades que determinam as regras e as empregam de acordo com a legislação em vigor do
meio educacional público e particular. Segundo a Lei Nº 9394/96, da LDB a União tem o
dever de velar pelo ensino básico brasileiro e,
compete aos estados e municípios possibilitá-la de maneira absoluta e com qualidade.
Conforme o artigo 22º da LDB a educação básica tem por propósito “desenvolver
o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e
em estudos posteriores” (BRASIL, 1996).
Segundo Libâneo (2007) as entidades
de educação têm por objetivo instigar o progresso das habilidades físicas, cognitivas e
afetivas dos alunos por meio da conquista de
conhecimentos, para que dessa maneira consigam se transformar cidadãos envolvidos no
meio social em que vivem.
E o propósito disso é o ensino-aprendizagem, que se produz por meio das atividades
pedagógicas e, possibilitado por uma administração eficaz. Assim, para que a instituição
escolar seja encarada como meio social, e
desempenhe seu papel fundamental que é o
de ensinar, ela precisa ser bem administrada e
desenvolvida.
De acordo com Vieira (2007), para que
a escola seja bem administrada, não se pode
considerar só as razões, ainda que sejam nobres, é importante que as ideias dos gestores
sejam realizáveis e legítimas. Vale lembrar que,
toda administração processa-se pelas questões orçamentárias, pedagógicas e políticas.
Assim a:
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[...] gestão se faz em interação com o outro. Por isso
mesmo, o trabalho de qualquer gestor ou gestora
implica sempre em conversar e dialogar muito. Do
contrário, as melhores ideias também se inviabilizam.
Embora o diálogo seja um instrumento fundamental
na obtenção dos consensos necessários à construção das condições políticas, há outros ingredientes
que alimentam esse processo, porque gestão é arena de interesses contraditórios e conflituosos. Nesse
sentido, o gestor que não é um líder em sua área de
atuação poderá se deparar com dificuldades adicionais (VIEIRA, 2007, p.59).

Para Ferreira (2004) a compreensão
do conceito de gestão de educação na contemporaneidade, necessita estar correlacionado às regras do mundo moderno considerando
a formação da cidadania. Segundo a autora,
a gestão fundamenta-se na tomada de decisões, organização e direção. Relaciona-se com
a atividade de impulsionar uma organização a
atingir seus objetivos, cumprir suas responsabilidades” (FERREIRA, 2004, p.1241). De acordo com o seu ponto de vista, a gestão escolar
compreende:
[...] organizar e dirigir as políticas educacionais que
se desenvolvem na escola comprometidas com a formação da cidadania, no contexto da complexa “cultura globalizada”. Isso significa aprender com cada
“mundo” diferenciado que se coloca, suas razões e
lógica, seus costumes e valores que devem ser respeitados, por se constituírem valores, suas contribuições que são produção humana. Estas compreensões têm como objetivo, se possível, “iluminar” um
campo profissional “minado” de todas essas incertezas e inseguranças, tornando-o consequente como o
próprio conceito e nome, a fim de tomar decisões sobre como formar e como garantir a qualidade da educação a partir de princípios e finalidades definidos
coletivamente, comprometidos com o bem comum
de toda a humanidade (FERREIRA, 2004, p.1241).

Esse é o envolvimento que compõe a
gestão escolar, o que necessita que o administrador/gestor tenha “espírito do coletivo”, já
que, ele tem a responsabilidade de gerar cidadãos. Ferreira (2004), observa que o “respeito,
paciência e diálogo” são qualidades essenciais

para um bom gestor. Para uma gestão democrática deve-se ter responsabilidade também
com a “fraternidade, solidariedade, justiça social, respeito, bondade e emancipação humana, mais do que nunca, precisam ser assimilados e incorporados como consciência e como
compromisso da gestão democrática”(FERREIRA, 2004, p.1241):
Diálogo, como fundamental caminho em todas as
suas possíveis formas, entendido como “o reconhecimento da infinita diversidade do real que se desdobra numa disposição generosa de cada pessoa
para tentar incorporar ao movimento do pensamento
algo da inesgotável experiência da consciência dos
outros”. Diálogo como uma generosa disposição de
abrir-se ao outro” que irá “somar” compreensões
convergentes ou divergentes no sentido da construção da humanização das relações que se respeitam
porque constituem diferentes produções humanas.
Diálogo como a verdadeira forma de comunicação
humana, na tentativa de superar as estruturas do poder autoritário que permeiam as relações sociais e
as práticas educativas a fim de se construir, coletivamente na escola, na sociedade e em todos os espaços do mundo, uma nova ética humana e solidária.
Uma nova ética que seja o princípio e o fim da gestão
democrática da educação comprometida com a verdadeira formação da cidadania. (FERREIRA, 2004,
p.1242-1243).

A Gestão Educacional retrata um método de inter-relação entre os distintos setores
governamentais, abrangendo o governo Federal, Estadual e Municipal, ante o sistema de colaboração. É principalmente o local onde são
processadas e empregadas as regulamentações que governam a educação no Brasil. De
acordo com Lück (1998) a gestão educacional:
[...] corresponde ao processo de gerir a dinâmica do
sistema de ensino como um todo e de coordenação
das escolas em específico, afinado com as diretrizes
e políticas educacionais públicas, para implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas, compromissados com os princípios
e com métodos que organizem e criem condições
para um ambiente educacional autônomo (soluções
próprias no âmbito de suas competências), de parti-
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cipação e compartilhamento (tomada de decisões e
efetivação de resultados) autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações) e
transparência (demonstração pública de resultados),
(LÜCK, 1998, p. 35-36).

Sendo assim, constata-se que a administração educacional se localiza no âmbito
macro, isto é, na esfera das normas educacionais, a gestão escolar acha-se no âmbito micro, ou seja, na esfera da escola. A instituição
escolar tem responsabilidades que compete
somente a ela, tanto nos métodos pedagógicos, administrativos e financeiros, mas continuamente obedecendo a Legislação em vigor. E
a gestão democrática se localiza entre esses
planos, devendo estar presente nelas ou não.
Para Vieira (2007):
[...] a política educacional está para a gestão educacional como a proposta pedagógica está para a
gestão escolar. Assim, é lícito afirmar que a gestão
educacional se situa na esfera macro, ao passo que
a gestão escolar se localiza na esfera micro. Ambas
se articulam mutuamente, dado que a primeira se justifica a partir da segunda. Noutras palavras, a razão
de existir da gestão educacional é a escola e o trabalho que nela se realiza. A gestão escolar, por sua
vez, orienta-se para assegurar aquilo que é próprio
de sua finalidade – promover o ensino e a aprendizagem, viabilizando a educação como um direito de
todos, conforme determinam a Constituição e a Lei
de Diretrizes e Bases (VIEIRA, 2007, p.63).

Na visão de Vieira (2007) o sistema de
colaboração entre os governos é um recurso
de administração, habilitado para acatar as sucessivas indicações de uma proposta de ensino básico em equilíbrio com as obrigações
da sociedade do conhecimento. Em resumo,
constata-se que para o sucesso da gestão educacional necessita acontecer uma inter-relação
entre a entidade de ensino e as estruturas governamentais, carecendo ficar bem explicitado
a incumbência de cada um, motivando o que é
de direito do ser humano, isto é, o direito a um
ensino gratuito e de bom nível.

Ainda relata Vieira (2007), que na composição do processo educacional a administração tem algumas atividades como instruções,
deliberações, propostas e avaliações que concedem fundamentos as políticas educativas. E
as incumbências da gestão escolar se alicerçam de forma específica em educar e aprender.
Os tipos de gestão precisam estar interligados,
para o bom desenvolvimento da educação.
Afirma Libâneo (2007) que:
[...] a gestão educacional tornou-se um conceito de
múltiplos usos mas nas políticas oficiais de alguma
forma alinhada ao modelo neoliberal, ela se viabiliza
por várias estratégias articuladas entre si: a descentralização dos serviços educacionais, a autonomia
pedagógica, e, frequentemente, financeira, a participação dos pais, extensão do poder do Estado aos
diretores de escola e à comunidade etc. (LIBÂNEO,
2007, p.15).

O artigo 206º da Constituição Federal
de 1998, aborda a relevância do “pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas de ensino é
atualmente, uma exigência da gestão escolar”.
Segundo Barbosa (1999), a gestão da
escola participativa é fundamental e está conquistando cada vez mais lugar na educação
pública, pois configura um grande progresso
nos dias presentes e comprova mais comprometimento e competência para os gestores.
Ainda segundo este autor:
A gestão da escola passa a ser então o resultado
do exercício de todos os componentes da comunidade escolar, sempre na busca do alcance das metas estabelecidas pelo projeto político-pedagógico
construído coletivamente. A gestão democrática, assim entendida, exige uma mudança de mentalidade
dos diferentes segmentos da comunidade escolar.
A gestão democrática implica que a comunidade e
os usuários das escolas sejam os seus dirigentes e
gestores e não apenas os seus fiscalizadores ou meros receptores de serviços educacionais (BARBOSA,
1999, p. 219).
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O programa político-pedagógico é o
cerne orientador de toda a técnica pedagógica
formada no âmbito escolar e sua conexão com
a sociedade, explicita o conceito da escola e
seus procedimentos. Visto como algo inacabado, já que está sempre em contínuo progresso
e podendo ser alterado e readquirido segundo as carências de cada escola. Conforme
Gadotti e Romão (1994) é um instrumento de
demarcação para a aplicação pedagógica, se
institui o símbolo representativo do ensino que
a instituição deseja proporcionar e o perfil do
indivíduo que tenciona gerar.
A razão de o programa político-pedagógico tratar-se uma técnica de formação constante vem fortalecer a missão imprescindível
do grupo orientador no espírito de coordenar
e gerenciar sua retomada, em equilíbrio com a
equipe, possibilitando um programa globalizador e multidisciplinar, considerando maneiras
democráticas de sistematização e desempenho da escola, compreendendo as relações de
trabalho no seu interior.
A partir do instante em que a escola
implementa seu programa político-pedagógico
está notório o ato da democracia, pois é importante a cooperação de todos os segmentos
escolares para a criação e anuência, já que
a administração comunicativa não abrange
somente a equipe diretiva, os educadores e
os funcionários, mas também, os estudantes,
seus pais ou responsáveis, e todo aquele que
de alguma maneira ou outra, encontra-se incluído e deseja auxiliar no reconhecimento da
instituição e sua técnica pedagógica.
Cada entidade de ensino tem a incumbência de administrar seus recursos humanos,
materiais e financeiros, produzir e adotar sua
sugestão pedagógica e antes de tudo possibilitar aos educandos uma educação de qualidade. Porém, para que tudo isso opere de
maneira eficaz é importante que aconteça uma
boa interlocução entre as áreas pedagógica,
financeira e administrativa.
Assim Paulo Freire (1996) define a relevância da técnica pedagógica humanizada
para a educação do estudante:

Ensinar e, enquanto ensino, testemunhar aos alunos
o quanto me é fundamental respeitá-los e respeitar-me são tarefas que jamais dicotomizo. Nunca me foi
possível separar em dois momentos o ensino dos
conteúdos da formação ética dos educandos. A prática docente que não há sem a discente não é uma
prática inteira. O ensino dos conteúdos implica o testemunho ético do professor. A boniteza da prática docente se compõe do anseio vivo de competência do
docente e dos discentes e de seu sonho ético. Não
há nesta boniteza lugar para a negação da decência,
nem de forma grosseira nem farisaica. Não há lugar
para o puritanismo. Só há lugar para a pureza (FREIRE, 1996, p.58).

A politicidade é fundamental à democratização da gestão, desta forma o ensino de
qualidade é uma prerrogativa de todo ser humano, como lhe é concedido o direito à vida.
Nesse cenário, compreende-se que a gestão
democrática parte de uma concepção mais
humanística, em que aborda a gestão como
a habilidade de analisar, utilizar o bom senso
e ouvir. Sendo assim, se pode conceber um
administrador independente e capacitado para
aceitar o ponto de vista de outrem, ao contrário
de somente a sua.
Essa conexão de independência está
vinculada a estruturação e aplicação da sua
proposta didática, a qual é uma das fundamentais prerrogativas da escola, mostrando a
sistematização e coordenação. Segundo Vieira
(2007), são atividades próprias da escola:
[...] a gestão de seu pessoal, assim como de seus
recursos materiais e financeiros. Noutras palavras,
cabe a ela gerir seu patrimônio imaterial e material.
O primeiro refere-se às pessoas, às ideias e à cultura produzida em seu interior, o segundo diz respeito
a prédios e instalações, equipamentos, laboratórios,
livros, enfim, tudo aquilo que se traduz na parte física
de uma instituição escolar. Além dessas atribuições,
e acima de qualquer outra dimensão, está a incumbência de zelar pelo que constitui a própria razão
de ser da escola – o ensino e a aprendizagem. Assim, tanto lhe cabe “velar pelo cumprimento do plano
de trabalho de cada docente”, como “assegurar o
cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”, como “prover meios para a recuperação de
alunos de menor rendimento” (inc. III, IV e V). Esses
três dispositivos remetem ao coração das responsabilidades de uma escola. Ao exercer com sucesso
tais incumbências, esta realiza a essência de sua proposta pedagógica (VIEIRA, 2007, p.62).
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A escola tem como ideologia capacitar
um indivíduo dialógico e investigador, que reconstrua o saber estruturado, que respeite a si,
ao outro e ao meio em que vive, com discernimento crítico, comprometido com a renovação.
De acordo com suas especificidades
as escolas podem definir as normas da gestão
democrática, porém devem seguir os seguintes
princípios:
a) Participação dos profissionais da
educação do projeto político pedagógico da escola;
b) Participação das comunidades escolar e local em conselhos ou equivalentes (LDB
Art. 14).
A condição para o estabelecimento da
gestão democrática, determina que seja assegurado o cumprimento do Art. 15 da LDB “às unidades escolares públicas de educação básica que
integram, progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, observadas
as normas gerais de direito financeiro público”.
A gestão democrática pode ser considerada como meio pelo qual todos os segmentos
que compõem o processo educativo participam
da definição dos rumos que a escola deve imprimir à educação de maneira a efetivar essas
decisões, num processo contínuo de avaliação
de suas ações.
Os elementos constitutivos da gestão democrática são: participação, autonomia, transparência e pluralidade (ARAÚJO, 2000). E como
mecanismos dessas ações, surgem as instâncias
diretas e indiretas de deliberação, como: conselhos que propiciam espaços de participação e de
criação de identidade do sistema de ensino e da
escola.
O princípio da gestão democrática está
inscrito na Constituição Federal e na LDB, sendo
assim, ele deve ser desenvolvido em todos os
sistemas de ensino e escolas públicas do país.
Contudo, devido à falta de regulamentação dessa forma de gestão, as instituições desenvolvem
outras denominações: gestão participativa, gestão compartilhada, co-gestão, etc.
O sentido da palavra “participação” tem
uma variedade de significados na escola, como
por exemplo, se identificada como processo de
colaboração, de adesão e de obediência às de-

cisões da direção da escola. Neste sentido não
existe a participação nas tomadas de decisões,
essas, acontecem antecipadamente e são informadas nos conselhos realizados para este fim.
Aceitar outras formas de pensamento
sobre determinado assunto, ainda é um desafio a ser superado pela gestão democrática nas
escolas, pois é o pluralismo que é consolidado
como postura, “reconhecimento da existência de
diferenças de identidade e de interesses que convivem no interior da escola e que sustentam, através do debate e do conflito de ideias, o próprio
processo democrático” (ARAÚJO, 2000 p. 134).
Outro elemento fundamental da gestão
democrática é a transparência, está ligada à ideia
de escola como espaço público. Portanto, torna-se necessário garantir a visibilidade da escola
frente à sociedade. Como um dos elementos
constitutivos da gestão democrática,
transparência afirma a dimensão política da escola.
Sua existência pressupõe a construção de um espaço público vigoroso e aberto às diversidades de
opiniões e concepções de mundo, contemplando a
participação de todos que estão envolvidos com a
escola (ARAÚJO, 2000 p.155).

Conhecer os elementos constitutivos da
gestão democrática são fundamentais para uma
postura de democratização da educação, ressalta a ideia de que a escola é um espaço público
e dessa forma um espaço que deve ser compartilhado com todos os envolvidos na educação,
seja a gestão, os professores e profissionais da
escola e principalmente a comunidade. Colocar
em prática esses elementos é garantir uma escola democrática na qual todos trabalham com
o mesmo objetivo, a melhoria da educação.

A IMPORTÂNCIA DO TRIO GESTOR NA
INSTITUIÇÃO ESCOLAR
A responsabilidade pela gestão de uma
escola é composta por 3 principais sujeitos: o diretor, o coordenador pedagógico e o supervisor de
ensino. Esses profissionais trabalham em conjunto
para promover o bom andamento da instituição.
Cada um tem seu campo de atuação, porém o
objetivo final será o mesmo, o sucesso da escola,
alunos e professores e a comunidade (ARAÚJO,
2000).
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O diretor é responsável direto pelos aspectos legais, judiciais e pedagógicos da instituição de ensino. Suas principais funções são:
• Cuidar das finanças da escola;
• Prestar contas à comunidade;
• Conhecer a legislação e normas da Secretaria da Educação para reivindicar ações junto
a esse órgão;
• Identificar as necessidades da instituição e
buscar soluções junto aos órgãos específicos;
• Acompanhar e orientar os processos pedagógicos;
•
Estabelecer bons relacionamentos com
todos os públicos da escola (ARAÚJO, 2000).
Enfim, são muitas as atribuições do diretor
na escola, pois é um personagem principal desta
engrenagem e atua de forma polivalente em todos
os setores. O sucesso da escola depende da atuação deste profissional.
O coordenador pedagógico é um profissional que tem experiência em sala de aula, pois
é uma das exigências para assumir este cargo.
É responsável pela formação, acompanhamento e
direcionamento do trabalho pedagógico. Seu principal objetivo é construir um espaço formador e
de aprendizagem. A parceria com os professores
é fundamental, já que deve trabalhar em parceria com o professor para encontrar mecanismos
para incentivar e melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula. Além disso, o coordenador
pedagógico deve oferecer cursos de formação e
aperfeiçoamento, oficinas pedagógicas ou outras
oportunidades para os professores. Esse profissional é o par avançado dos educadores.
O supervisor de ensino não atua no espaço escolar, é um funcionário proveniente da Secretaria da Educação, geralmente um educador com
experiência em sala de aula e funcionamento da
instituição escolar, tem como principal função fornecer apoio técnico, administrativo e pedagógico
às escolas que estão sob sua responsabilidade.
Entre suas funções está presente a formação de
diretor e coordenador pedagógico.
A responsabilidade de administrar uma
instituição escolar é muito grande, por isso, a necessidade de delegar funções entre o trio gestor.
Entre elas estão:

• Garantir a segurança e a integridade física
dos alunos dentro do espaço escolar;
• Organizar o espaço para atender a todas
as necessidades do desenvolvimento integral
dos estudantes;
• Coordenar e orientar o trabalho dos diferentes setores, como; limpeza, secretaria, cozinha,
entre outros;
• Analisar e implementar melhorias visando
o aprimoramento do trabalho pedagógico;
• Garantir que os recursos possam cumprir
com as obrigações financeiras, trabalhistas e
tributárias;
São muitas as responsabilidades assumidas quando o profissional faz a opção para estar
à frente de uma dessas funções, porém é preciso
compreender que será uma tarefa difícil, mas não
impossível.
A afinidade do trio gestor é um aspecto
fundamental, pois serão uma equipe de trabalho
com olhares diferenciados para cada questão,
mas com o mesmo objetivo. Um trio gestor que
consegue trabalhar de forma coesa, faz de sua
instituição um sucesso. Os benefícios dessa parceria são percebidos pelos alunos e a comunidade.
Dessa forma, embora com funções diferentes na instituição é necessário que esses profissionais estejam empenhados no crescimento, destaque e visibilidade da sua escola, fortalecendo e
aprimorando esforços.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização
do trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva, referenciada
pelos autores: Libâneo (2007), Vieira (2007),
Luck (2006), 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 trabalho permitiu evidenciar a importância de uma gestão escolar
eficiente no âmbito das instituições educacionais. O papel do gestor escolar é crucial para que
todos os pilares da gestão sejam contemplados e executados de forma a atender suas especificidades.
Definindo a gestão escolar, o estudo traz a visão e conceitos de vários autores sobre o
que é e como se constrói a gestão eficiente, explicitando o gestor como principal responsável
pela execução de todos os processos necessários para o bom funcionamento da instituição.
A gestão democrática aparece como principal aliada da gestão escolar, pois é uma
forma de ver a educação como algo que pode e deve ser compartilhado entre todos os profissionais, alunos e comunidade. Essa nova forma de gestão, traz a descentralização do poder e
promove a autonomia.
Salientando a importância do trabalho em equipe do trio gestor, é possível compreender
que o diretor da escola não executa sozinho todas as atividades necessárias para o bom andamento dos diversos setores existentes nesse ambiente. O diretor, o coordenador pedagógico e o
supervisor atuam em áreas específicas de forma individual, porém colaboram com o diretor nas
decisões referentes a assuntos que são pertinentes ao trio.
Desta forma, espera-se que este estudo possa contribuir com os profissionais da educação, em especial, aqueles que pretendem seguir a carreira de gestor escolar ou para aqueles
que têm interesse em saber como é o funcionamento de uma instituição de educação a partir
da gestão escolar.
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O PERFIL DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO DO
SÉCULO XXI: A GESTÃO EM SALA DE AULA

RESUMO: A proposta deste artigo é refletir sobre a formação e as práticas docentes do professor universitário, pois não basta uma formação específica e o domínio dos conteúdos da área
para a boa atuação em sala de aula, já que há a necessidade de competências e habilidades
para a atividade da docência. O sistema educacional ampliou o acesso ao ensino superior,
porém estas ações não caracterizam qualidade de ensino. Deste modo, o objetivo do estudo
é investigar os saberes produzidos nas práticas pedagógicas dos professores universitários.
A preocupação por esta temática justifica-se devido à observação pela necessidade dos alunos em alcançar uma formação significativa, dependendo do professor em reorganizar seu
trabalho educacional, a fim de desenvolver competências para ampliar a atuação profissional.
Dentre as hipóteses, destaca-se a ideia de que a partir da reconsideração das estratégias e
práticas docentes, o ensino universitário será mais significativo, propondo o desenvolvimento
da capacidade reflexiva e investigativa dos discentes. A metodologia utilizada neste trabalho
foi a pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados que abordam a temática, levando
às conclusões de que o domínio do conteúdo não basta ao professor do século XXI, exigindo do docente o conhecimento dos saberes, a reconstrução da didática, a identificação das
limitações e o aperfeiçoamento profissional, a fim de que a aprendizagem universitária seja
significativa e de qualidade.

Palavras-chave: Perfil Docente; Ensino Superior; Gestão; Sala de Aula.
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INTRODUÇÃO

D

urante muitos anos, as instituições de ensino estavam direcionadas às famílias
com alto poder aquisitivo que matricularam seus filhos para formação especificamente científica, objetivando a ação profissional dos sujeitos, sem priorizar qualquer aspecto de valorização social, cidadã ou afetiva.
Os professores apresentavam um perfil de formadores e detentores do conhecimento,
respeitados diante da sociedade como fontes dos saberes humanos. Esta realidade, porém,
sofreu alterações apenas após a massificação do ensino, quando as classes menos abastadas
passaram a frequentar as escolas, levando os professores à adaptação das realidades sociais,
históricas e culturais de seus alunos (GENTILE, 2007).
Diante desta realidade, buscamos identificar qual o atual perfil do docente universitário
do século XXI, considerando as formações ideais, bem como as competências e saberes relevantes para a atuação nas instituições do ensino superior. Nossa hipótese é que os docentes
universitários devem repensar suas práticas didático-pedagógicas a fim de ultrapassar dimensões da aprendizagem observadas na ação do professor, pois a universidade é um espaço
influenciador para a formação educacional e social do sujeito, cujo objetivo deve ser responder
questões impostas pela sociedade através da formação de alunos críticos, capacitados cientificamente, mas sensíveis e transformadores da realidade.
Este estudo seguiu uma abordagem metodológica bibliográfica nas perspectivas qualitativas e exploratórias, com a intenção de embasar as afirmações levantadas através de pesquisas
realizadas por estudiosos, que consideram a importância da temática. Atender as exigências
da profissão docente depende de atualizações constantes dos professores, considerando a formação inicial como o primeiro passo, pois o profissional da educação deve estar em constante
atualização de suas práticas, métodos e estratégias, suprindo as exigências da sala de aula
(NÓVOA, 2005).
Para Morin (2006), o trabalho pedagógico precisa fazer considerações acerca da interdisciplinaridade, direcionando o conhecimento à contextualização. Sendo assim, é fundamental
que o professor do século XXI esteja atento à interligação dos conhecimentos das diferentes
áreas de estudo, de modo a realizar considerações na prática pedagógica de maneira integral,
sem fragmentações que possam prejudicar a aprendizagem significativa na formação do aluno.
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A GESTÃO UNIVERSITÁRIA EM SALA
DE AULA

das pelo professor seguiam padrões organizados seguindo os princípios morais e religiosos
(GENTILE, 2007).

Segundo as afirmações de Tardif
(2002), o desenvolvimento da prática pedagógica permite que o professor tenha autonomia
em sala de aula, sem esquecer-se das necessidades de seus alunos, buscando procedimentos e recursos que integrem os saberes e a
intenção de repensar situações complexas e
diferenciadas nas práticas pedagógicas, marcantes no processo de ensino-aprendizagem.

Somente na segunda metade do século XVI, após a realização de movimentos que
objetivavam a socialização do ensino, as normas e saberes ensinados por professores religiosos foram substituídos por docentes laicos,
contratados pelo Estado para proporcionar um
processo educacional menos limitado, direcionado à formação completa dos sujeitos.

Os saberes do professor que influenciam o processo de ensino-aprendizagem
abrangem as experiências pessoais e acadêmicas, articuladas aos saberes científicos, pedagógicos e educacionais para uma prática
significativa na docência do ensino superior
(PERRENOUD, 2000).

Maragon (2002) afirma que, ao final do
século XVI, os professores escolhidos para lecionarem só poderiam exercer a função quando
conquistaram uma autorização do Estado, desde que atendessem ao perfil exigido, analisado de maneira rigorosa, como comportamento
moral, habilitação para exercer a profissão e indicações de conhecimentos sobre as atitudes
do sujeito. A autorização era conhecida como
uma licença docente, que iniciou a formação
profissional do professor como atividade, exigindo a apresentação de competências que
levaram o ensino à hierarquização e unificação
nacional.

A sociedade brasileira contemporânea
exige do professor universitário novas práticas
didáticas a fim de estruturar a relação entre professor e aluno, deixando claro que o domínio
do conteúdo é fundamental, mas a compreensão do professor acerca das necessidades do
aluno faz a diferença na formação do discente
A partir destas exigências, do serviço
e nas conquistas pessoais e profissionais do
professor, cumprindo os objetivos da universi- educacional exigia-se qualidade, promovendo
dade e o compromisso com a educação de uma seleção de professores licenciados para
atuação nos ambientes escolares, levando
qualidade (NÓVOA, 2005).
o Estado à realização de controles rigorosos
A identificação de maneira mais apro- para os processos educativos, não refletindo
fundada pelas especificidades do tema depen- em mudanças para a função e as normas da
de, portanto, do conhecimento acerca de quais escola. O professor passou a ser reconhecido
as hipóteses relacionadas às mudanças neces- como um profissional de qualidade, devido à
sárias do perfil do professor devem ser consi- licença para lecionar adquirida, legitimando as
atividades docentes diante da sociedade (NÓderadas, conforme apontado a seguir.
VOA, 2005).

AS MUDANÇAS NO PERFIL DO
PROFESSOR
Até meados do século XVIII a responsabilidade pela educação pertencia à Igreja.
Os professores só exerciam a prática educacional quando religiosos, cabendo à formação
docente um papel secundário às atividades escolares. Assim, os saberes e as técnicas utiliza-

Diante desta realidade, algumas mudanças tornaram-se significativas para a transformação do sistema escolar. A garantia ao
acesso de todos os cidadãos aos estudos levou ao surgimento de problemas na qualidade
de ensino, pois com o aumento da demanda
de alunos, mais professores precisavam ser
contratados, diminuindo as exigências no per505
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fil docente. Essa realidade direcionou para as
críticas na atuação docente, consequentes da
contratação de professores que não sabiam
como lidar com a homogeneidade nas salas
de aula (NÓVOA, 2005).

Para Roldão (2007), o professor distingue-se das demais profissões devido à função
social que exerce através da ação de ensinar,
caracterizada como um aspecto em constante renovação devido às mudanças no mundo
atual. Além disso, o autor afirma que ensinar já
não representa mais professar um saber, mas
possibilitar aos sujeitos que se apropriem dos
saberes, cabendo ao professor mediar as formas de aprendizagem e aquisição do conhecimento.

Portanto, o trabalho docente passou a
receber maiores exigências, mas a formação
inicial do professor não acompanhou esta nova
realidade, com os cursos superiores direcionados à formação através de adoção de metodologias tradicionais, que não atendiam as
necessidades atuais dos alunos, levando aos
Diante desta realidade, a função do
professores uma formação primária, com as- professor continua voltada à docência produpectos especializados nas disciplinas de atu- tiva, mas passa a interpretar um papel fundaação.
mental na coordenação de atividades, observando seus alunos e percebendo como cada
A massificação do ensino não garantiu
um desenvolve as situações de aprendizagem
a qualidade esperada pelo sistema educaciosignificativa. Além de orientar, esse docente renal, pois os resultados esperados ainda estamove os obstáculos que dificultam o ensino,
vam baseados no ensino antigo, proporcionado a poucos alunos, que pertenciam à elite. localizando e trabalhando as dificuldades de
Com a garantia de acesso a toda a população, aprendizagem do aluno, com aulas elaboradas
a educação deixou de assegurar uma qualida- a partir das necessidades que surgem da intede de vida melhor, pois com todos os sujeitos ração entre professor e aluno na sala de aula.
estudando, já não haveria mais as concepções
O professor mediador e orientador da
acerca de uma hierarquização social (GENTIaprendizagem deve combinar os conteúdos
LE, 2007).
E segundo o autor, “Modificou-se tam- e construir estruturas que permitam o aprenbém a consideração social do professor e a diz saber fazer de forma organizada, clara e
sua valorização salarial [...] o professor é visto significativa, trabalhando em grupo a fim de
como um alguém que não foi capaz de arran- que o ensino seja dividido entre eles, ou seja,
jar uma ocupação mais bem remunerada” (NÓ- o aprendiz pode ensinar seu colega a entenVOA, 2005, p.104).
der algo que não ficou muito claro, pois em
muitas vezes está próximo da realidade deste
Deste modo, a realidade profissional colega. O professor elabora aulas diferentes,
do docente que atua no século XXI exige o co- contextualizadas, incluindo no planejamento de
nhecimento teórico na formação acadêmica, suas aulas uma aprendizagem mais dinâmica
considerando os aspectos que estão além da e completa, com informações coerentes e prodisciplina lecionada, mas exigindo uma prática gressivas, que permitam a clareza da disciplina
diversificada, considerando estratégias e méto- (ROLDÃO, 2007).
dos inovadores que atendam os alunos, com
perfis variados nas salas de aula. Os conteúAntes de iniciar um ensino novo, o prodos devem ser trabalhos de maneira dinâmica,
fessor dá ênfase à contextualização do concontextualizada e interdisciplinar, de modo que
teúdo, questionando os alunos, instigando a
o aluno seja motivado à aprendizagem, atencuriosidade de cada um e citando exemplos
dendo às especificidades de cada aluno, sem
deixar de trabalhar de maneira coletiva, com a que vão seduzir o discente. A partir de então,
finalidade de alcançar qualidade na construção esse professor constrói o texto referente à matéria trabalhada com seu aluno, observando
do conhecimento (NÓVOA, 2005).
os caminhos que esta interação norteou. O
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docente tem a missão de conduzir os alunos
às informações necessárias de modo que possam aprender os conteúdos interdisciplinares;
o professor precisa estar adaptado à realidade
de seu aluno para então instigar sua curiosidade pela aprendizagem (GIL, 2005).
Portanto, os processos que garantem
a aprendizagem do aluno devem estar claros,
pois cada conhecimento ou saber pode ser determinado por uma situação remetida através
de uma ação entre professor e aluno: a ação
do primeiro é não apresentar respostas prontas
e imediatas de modo que o segundo seja levado a pensar, agir e refletir sobre suas ações e
validar os argumentos utilizados que sustentem
suas argumentações.

A FORMAÇÃO DO DOCENTE
UNIVERSITÁRIO
A formação do professor que atua no
ensino superior é efetivada pela formação inicial e, posteriormente, continuada. Na nossa visão, infelizmente, estes processos estão
desvinculados atualmente, apresentando uma
organização e coordenação ineficazes no desenvolvimento de cursos de formação inicial
com práticas específicas e compensatórias na
formação continuada.
A formação do docente universitário
deve contemplar uma especialização estrutural ética, psicológica, pedagógica e científica,
considerando que a formação inicial propõe
a construção social de uma identidade profissional, incluindo a docente. Esta estrutura
será alcançada apenas após algumas transformações nas práticas docentes, inicial e continuada, visando habituar os alunos que serão
futuros professores à prática profissional e reflexiva, além da adoção de postura e metodologias que deverão ter em sala de aula (VEIGA,
2002). E, para o autor: “No ensino superior a
formação implica na reelaboração de práticas
através de ações reflexivas na produção dos
saberes mobilizados na formação inicial [...]
atribuindo autonomia ao professor universitário” (ZEICHNER, 2003, p.43).

A prática reflexiva apontada pelo autor
requer um olhar crítico e criativo no processo
de formação. A formação inicial do docente
compreende as práticas do conhecimento, dos
saberes, das concepções e organização didática, enquanto a formação continuada contempla a prática de repensar a realidade pedagógica, ambas em busca de uma construção e
produção da ação docente. As especificidades
das formações do docente, seja inicial ou continuada, provocam a produção de novas competências, sendo necessária a existência de um
referencial proveniente da formação inicial para
transformação das práticas educacionais.
O professor universitário precisa ser
visto como um colaborador para aprimoramento da informação e conhecimento novo dos
alunos, desde que reelabore a construção de
seu próprio saber, produzindo uma prática pedagogia a partir da visão crítica, considerando a aprendizagem e qualidade de ensino na
instituição que representa como elemento fundamental para exercer sua profissão. Somente
ao compreender seu papel como docente universitário, a formação inicial e continuada do
professor não terá uma finalidade unicamente
relacionada à competência de ministrar aulas,
mas possibilitará ações que remetem às práticas educativas mais reflexivas (ZEICHNER,
2003).
Os programas de formação de docentes precisam estar organizados como formação cultural e científica para que o papel do
professor seja interpretado corretamente. As
tendências de formação atuais abordam a necessidade da formação cultural antecedendo a
formação inicial do professor, para que a cultura profissional seja entendida antes do professor formar-se para as práticas docentes, propondo o conhecimento sobre metodologias e
ações educacionais em relação às exigências
de formação do aluno na realidade que está
inserido, ou seja, aprender sobre o sistema escolar, a diversidade cultural, alfabetização tecnológica, consciência ética, entre outros, antes
de estudar para trabalhar na educação superior (TARDIF, 2002).
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“O processo de formação inicial envolve um aspecto temporal início/fim, além de
pressupor certa centralidade do futuro profissional e aspectos próprios do curso- horário,
disciplina, leituras, avaliação, entre outros”
(VEIGA, 2002, p. 60).

A formação continuada é essencial para
o desenvolvimento pessoal e profissional do
professor universitário para alcance dos objetivos do processo de ensino-aprendizagem próprio e de seu aluno, integrando ações criativas
e contextualizadas para a promoção do conhecimento.
As competências do professor universitário devem envolver a capacidade de conhecimento científico, identificar problemas e promover ações que o solucionem, cabendo ao
professor a construção e atualização necessária
para que sua função em sala de aula seja autônoma, inovadora, diversificada, flexível e científica.

Com relação à formação continuada, a
ênfase é pela necessidade de referenciar as situações vividas pelo docente em suas práticas,
caracterizando o fazer pedagógico do professor e envolvendo os agentes educacionais nesse processo. A perspectiva é pela permanente
formação a fim de obter melhorias na qualidade da aprendizagem, alcançando resultados
satisfatórios nas universidades e contemplanO desenvolvimento das competências
docentes
depende da criação de práticas pedado o desenvolvimento da autonomia cultural e
gógicas que visem propostas de intervenção e
intelectual do pensamento.
inovação de metodologias, além de integrarem
De fato, a formação inicial pressupõe os saberes com as ações tomadas em sala de
uma prática educacional que potencialize o aula nas instituições de ensino superior (TARcontexto histórico, social, econômico e cultural DIF, 2002).
de sua área de formação, sendo o professor
O trabalho do professor exige um movicapaz de relacionar teoria à prática, seguindo
mento contínuo de construção do conhecimento
o currículo, respeitando as exigências do siste- e aperfeiçoamentos para então alcançar o objema de ensino, desenvolvendo as competências tivo de formação de alunos críticos, participatibásicas para o exercício de continuar apren- vos, criativos e conscientes de sua capacidade
dendo em sua profissão.
de transformação da sociedade que estão inseridos.
Assim, esta formação inicial deixa margens para que a formação continuada aconteAssim, a formação inicial e continuada
dos
docentes
universitários reflete diretamente
ça naturalmente e o professor consiga administrar sua própria formação, repensando suas no processo de ensino-aprendizagem, contrapráticas pedagógicas e metodologias, além da riando tendências tradicionais que objetivavam
capacidade de compartilhar suas ações com o treinamento de professores através de cursos
práticos, distanciando o saber das experiências
outros docentes.
do docente. Os professores precisam entender
os dilemas entre teorias e práticas educacionais,
Segundo Libâneo (2004), o docente
concepções vividas e a realidade nas salas de
universitário precisa ter consciência da necesaulas, formando o docente para uma prática disidade de retomada de seus estudos acadê- dática eficiente, voltada à perspectiva que diremicos a fim de possibilitar uma ampliação em cione o futuro professor universitário para ações
seus conhecimentos, considerando sua profis- que priorizam o diálogo e mediação nas salas
são como um processo em construção, identi- de aulas, capacitando-o para o equilíbrio entre
ficando trajetórias satisfatórias e reconduzindo as bases teóricas e metodológicas de suas prácaminhos falhos, que causam angústia e sen- ticas de modo que contribuam para a reflexão
sação de insatisfação do docente.
do professor quanto ao seu papel de formador
de opiniões e mediador do conhecimento de
seus alunos (PERRENOUD, 2000).
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O DOCENTE UNIVERSITÁRIO E A
GESTÃO EM SALA DE AULA
A educação oferecida atualmente deve
estar voltada a necessidade de possibilitar ao
aluno a capacidade de construir sua própria
trajetória de vida a fim de transformar a sociedade que pertence e fazer valer seus direitos
como cidadão. As exigências do mercado de
trabalho são cada vez mais específicas e, a
formação superior, deve proporcionar ao indivíduo um entendimento crítico, político e social
de modo a obter autonomia nas atividades que
vai exercer, sem deixar de atender as necessidades de sua área de formação, além de relacionar a prática cotidiana à aprendizagem dos
cursos superiores (BEHRENS, 2005).
A universidade que oferece esta releitura do processo de ensino-aprendizagem ao
discente encara mudanças de paradigmas, repensando o sentido da formação superior. A
instituição passa a oferecer meios aos seus
alunos, através do docente, para a própria procura pela satisfação das necessidades pessoais e profissionais, incentivando pesquisas que
respondam os questionamentos enfrentados
diariamente pelos estudantes.
Esta compreensão pela formação completa do aluno é influenciada pela sociedade
atual que exige um perfil mais participativo dos
sujeitos. A formação docente também está
envolvida neste processo, pois antes de atuar como professor, o indivíduo precisa passar
pelo processo de formação que será significativo se as considerações apresentadas pertencerem ao seu próprio processo de ensino-aprendizagem, retratando um perfil reflexivo e
transcendente de suas ações. Este processo
de formação é conhecido como preparação do
sujeito autoconsciente, influenciado pelo modelo alemão de ensino superior (CASTANHO,
2009).

priorizando o ensino através da atualidade e
realidade do aluno, assim como a capacidade
de observar as mudanças na sociedade, atribuindo significado na aprendizagem do discente e garantindo ao professor práticas didáticas
e metodológicas inovadoras, que despertam a
atenção e curiosidade de seu aluno (MORIN,
2006).
“O processo de formação envolve muitos aspectos tanto para quem ensina como
para quem aprende; a interlocução entre formador e formado é necessária para que os
objetivos propostos sejam atingidos.” (CASTANHO, 2009, p.21)
Para Gil (2005), o processo de ensino-aprendizagem deve ser encarado como intencional em que pessoas adultas completem a
construção do conhecimento de maneira inteligente, admitindo que o aluno de ensino superior
seja um ser autônomo, de identidade formada,
que sabe quais os objetivos buscados na universidade. Diante dessa realidade, o docente
universitário precisa ter consciência que uma
formação adequada e atualizada é necessária
para realização de sua função como professor,
capacitado para preparar o aluno para a realidade que ele está inserido, sem descartar os
ensinamentos específicos da área que atua.
As exigências atuais na formação do
professor universitário sofrem certa influência
nos modelos franceses educacionais, cuja necessidade maior é o sucesso profissional do
professor, relacionando esta conquista à capacidade de ensinar como alcançou tal sucesso. Algumas mudanças ocorreram, mas ainda
existem instituições que contratam professores
de acordo com as conquistas profissionais fora
da sala de aula, sem atribuir maiores importâncias às práticas didáticas do docente (PERRENOUD, 2000).

A criação de cursos de especialização
Neste modelo, a formação específica específica para professores, como mestrado e
do docente universitário deve abordar uma ca- doutorado, surgiu a fim de romper com estas
pacitação para o dinamismo em sala de aula, influências sofridas pelo modelo francês, exi509
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gindo uma formação mínima na área da educação para atuar como professor universitário. O
domínio pelo conteúdo e experiência profissional ainda são fatores essenciais para atuação
do profissional, mas o entendimento de que
ensinar não se resume a ministrar aulas e discursar para seus alunos já predomina no perfil
de muitos docentes universitários, que buscam
agregar conhecimentos e competências pedagógicas. Reafirmando essas exigências atuais,
Behrens (2005) afirma:
O professor pesquisador centra-se na consideração
da prática, que passa a ser meio, fundamento e destinação dos saberes que suscita, desde que esses
possam ser orientados e apropriados pela ação reflexiva do professor. [...] Para realizar um trabalho didático-pedagógico condizente com a realidade que está
inserido, o professor deve ser crítico e perspicaz para
estimular seus alunos, sem que estes percebam que
estão sendo provocados criticamente; ético, uma vez
que o professor é formador de opinião; ter vocabulário ilibado; ser reflexivo da prática constante de seu
trabalho; reconhecer a cultura de seus alunos; enfim,
ele deve conhecer seu campo de atuação e ser capaz de permitir aos seus alunos que se apoderam de
seus ensinamentos com criticidade, tornando-os parte de um processo de construção de seus próprios
conhecimentos (MIRANDA, 2006, p.135).

Além do domínio dos conteúdos de
sua área de formação, o docente universitário
precisa de qualificação adquirida com fundamentos em estudos e pesquisas, proporcionando concepções pedagógicas e instrumentos metodológicos que vão permitir a formação
completa do discente como agente crítico e
transformador da realidade, que busca respostas para seus questionamentos e problemas
encontrados no cotidiano, além de possibilitar
ao docente uma construção sólida, específica e realista dos conhecimentos necessários
para sua atuação como professor universitário
(ROLDÃO, 2007).

seu quadro profissional docente, assim, quando o professor exercer sua atividade docente
em sala de aula, poderá perceber a necessidade de seu trabalho estar voltado ao desenvolvimento humano, social e político do aluno.
Morin (2006) faz referências à prática
pedagógica do professor de ensino superior
para atender as exigências da educação atual,
contemplando as seguintes visões para uma
atuação melhor em sala de aula e a ampliação da qualidade do ensino nas salas de aula.
A princípio, o autor destaca a necessidade do
professor em enxergar a totalidade, ou seja, a
prática pedagógica docente não pode estar
fragmentada e precisa unir as partes de sua
formação e experiências de maneira a atingir
um conhecimento significativo como um todo
para construção da formação do aluno e sua
própria realização.
Outro aspecto relevante remete ao pensamento de que tudo está interligado e existe
uma relação direta entre as práticas docentes
e a construção do conhecimento dos alunos,
caracterizando um processo de ensino-aprendizagem eficaz e eficiente. Deste modo, não
apenas entre as pessoas, mas entre os indivíduos e a globalização há uma relação significativa que caracteriza as maneiras de ensinar
do professor e de aprender do aluno, ou vice-versa; esta visão possibilita a oportunidade de
uma aprendizagem mais integrada e igualitária
(MORIN, 2006).

O professor universitário ainda precisa
apresentar uma visão de relatividade, das concepções de que os conhecimentos são relativos de acordo com a necessidade de cada
indivíduo, não havendo uma verdade absoluta
e única, considerado que o aluno não é agente de ensino, trocando experiências e informações que fazem com que o conhecimento
A instituição representada pelo docen- esteja em constante movimento e construção
te deve reestruturar os currículos dos cursos (MORIN, 2006).
oferecidos, valorizar o professor, incentivar a
formação continuada, investir em pesquisas e
promover palestras e concursos que motivem
510
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Além destes aspectos, o docente precisa exercer a visão ética e cidadã, estando
consciente de que a formação dos alunos deve
estar embasada na prática cidadã, incentivando
uma postura ética em seus alunos; o respeito
aos valores pessoais e sociais deve ser o tópico
principal aula por aula, promovendo, no aluno, o
senso de justiça e transformação da sociedade
que está inserido (MORIN, 2006).
Gil (2005) complementa esta assertiva
afirmando que o professor que atende estas visões exigidas pela realidade educacional do sistema brasileiro de ensino está preparado para
reelaborar e repensar suas práticas pedagógicas, inovando nas metodologias adotadas em
sala de aula a fim de proporcionar uma aprendizagem histórica, social e política em seus alunos. O docente universitário precisa procurar
mudanças sociais, promovendo a qualidade de
ensino e vida para seus alunos, além de buscar
avanços científicos que contemplem os objetivos da universidade que representa.
O professor que deseja atuar no ensino
superior precisa submeter-se a avaliação dos
conhecimentos e habilidades de sua formação
de modo que a universidade verifique se suas
práticas estão de acordo com a função que vai
exercer e com os valores e missão da instituição. A docência superior é caracterizada como
a excelência da carreira educacional, exigindo
do professor alguns indicativos pedagógicos
que contemplem a ação docente, como a organização de aspectos didáticos, planos de ensino, ementas, horários, planejamento das aulas, definição nas formas de avaliação, além de
ministrar com clareza e objetividade suas aulas
(PERRENOUD, 2000).

A formação continuada, como mencionado anteriormente, tem uma imensa relevância
na contratação de docentes universitários, reafirmando a necessidade de repensar as práticas
pedagógicas nas dimensões mais completas de
ensino. Além da formação específica, o professor precisa da consciência humana que sabe
ouvir, mediar, compreender e refletir sobre as
necessidades de seu aluno, sem esquecer-se
de seus valores pessoais e da universidade que
está representando.

DIFICULDADES NA DOCÊNCIA DO
ENSINO SUPERIOR
Muitos são os fatores que dificultam
a atuação do docente universitário atualmente. A diversidade cultural, étnica, econômica e
política estão presentes nas salas de aula das
universidades, exigindo dos professores posturas que contemplem todos os alunos, independente dos valores de cada um. Além disso,
as classes são superlotadas e as idades variadas, predominando alunos adolescentes com
formação de identidade, em fase de amadurecimento, quando se espera dos alunos universitários um perfil mais autônomo e adulto
(NÓVOA, 2005).

Alguns cursos ainda são estereotipados como masculinos, com mulheres sofrendo certo preconceito, que o professor precisa
conduzir de maneira a quebrar este paradigma.
Alunos bolsistas estão frequentando universidades cujo perfil da maioria dos alunos é de
classe média alta, traduzindo um desencontro
na cultura e conhecimentos dos alunos que
O perfil do docente universitário ainda também dificulta o trabalho do docente (GENdeve contemplar algumas dimensões de sua TILE, 2007).
formação, atreladas às competências e habilidades da profissão: a dimensão ética (objetivando
Para Maragon (2002), a educação ina conquista pela autonomia na tomada de de- clusiva chegou às universidades devido às
cisões); a dimensão técnica científica (embasa- adaptações na infraestrutura das instituições
mento teórico que fundamenta a prática docen- que estão cada vez mais preocupadas em
te); dimensão afetiva (relação entre professores inserir portadores de deficiência nas universie alunos). Estas dimensões assumem o procesdades para atender as exigências do mercaso de ensino-aprendizagem, aprimorando as
do de trabalho. A aceitação de homossexuais
ações do docente em sala de aula (CASTANHO,
também já é respeitada nas universidades que
2009).
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atendem grande número de alunos com orientações sexuais diferentes da maioria da população, exigindo do professor uma mediação
maior em relação ao respeito ao próximo e às
diversidades.
Estes perfis de alunos mencionados
são considerados ainda como alvos em sala
de aula. O professor precisa reconhecer que
não deve haver diferenças entre os alunos e
partir do princípio da formação social, iniciando processos que levem o restante da sala à
humanização, respeitando cada indivíduo. Para
definir os estilos de ensino, portanto, é preciso
identificar a presença de subculturas nas salas
de aula, caracterizadas pela diferença da cultura dominante na sociedade e não pela inferioridade discriminatória de um padrão pré definido e defendido por aqueles que acreditam
na superioridade dos indivíduos. Este termo
subcultura refere-se às diversidades dentro de
grupos determinados que diferem dos padrões
predominantes como idade, etnia, orientação
sexual, classe social ou limitação física e/ou
psicológica.

currículo que não menciona grupos excluídos
tradicionalmente, como mulheres e classes
mais baixas, contribuindo para que os alunos
com culturas diferenciadas das consideradas
padrão social sintam que suas crenças não
têm tanto valor para os professores e colegas.
A atenção do professor e da universidade precisa estar voltada à elaboração do currículo de modo que as experiências centrais não
valorizem a predominância de grupos dominantes, mencionando estratégias, conteúdos,
recursos e avaliações que contemplem todos
os alunos de maneira inclusiva. Os professores
são desafiados diariamente à revisão de suas
práticas, metodologias e princípios, levando a
incorporação de normas, procedimentos e estruturas que estejam relacionadas a esses princípios.

A sugestão para uma prática educacional inclusiva incorpora a mediação de técnicas
de ensino que proponham a aprendizagem cooperativa, ensino aos pares, redações e debates em grupos, atividades de reafirmação do
conhecimento através de perspectivas variaO trabalho do professor, nestes casos, das, técnicas colaborativas, questionamentos
vai além de práticas didáticas e metodológicas, críticos e exercícios que dependem da tomada
mas exige a presença de todos os saberes de decisão coletiva (CUNHA, 2005).
mencionados anteriormente, permitindo que o
professor identifique as diferenças e conduza
A dificuldade de manter uma relação
suas atividades de modo que não haja qual- afetuosa e harmoniosa com o aluno leva o doquer distinção entre as subculturas. A valori- cente ao estereótipo de distante, frio e impeszação dos diferentes grupos depende da neu- soal. Para alterar esta percepção dos alunos,
tralidade da atuação pedagógica do docente o professor precisa demonstrar que preza as
universitário, manifestando sua atenção a estes opiniões do grupo e interessa-se pela aprenestudantes para que não se sintam rejeitados dizagem de modo que haja enriquecimento na
pelo docente, possibilitando um relacionamen- formação pessoal e profissional de seu aluno.
to amigável (PERRENOUD, 2000).
Outra dificuldade encontrada pelos doDe acordo com Cunha (2005) o do- centes universitários está relacionada ao uso
cente precisa adequar o uso da linguagem de das tecnologias, pois a formação do professor,
modo que atinja todos os grupos encontrados muitas vezes, não o prepara para as inovações
na sala de aula, além de adequar os conteúdos tecnológicas como lousas digitais, que podem
das disciplinas lecionadas a fim de não favore- facilitar e enriquecer a aprendizagem. O profescer a exclusão de nenhum aluno. O autor ainda sor precisa estar atento à maneira como utilizar
chama a atenção para o fato de que algumas as tecnologias na sala de aula de modo que
disciplinas das áreas humanas apresentam um não caia na “mesmice”, promovendo atividades
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que relacionem o conteúdo de maneira objetiva e pontual, garantindo que haverá sequência
didática e promoção do conhecimento através
de discussões, debates e troca de informação
entre aluno e professores (MORIN, 2006).

quisas externas, limitando a atividade docente
ao crédito de informações buscadas em sites
da Internet, o redirecionamento a outras fontes
de pesquisa ou a escolha por autores oferecidos na universidade (GADOTTI, 2002).

Alguns estudos realizados por Cunha
(2005) apontam que os professores destacam
como dificuldade na docência do ensino superior a ausência do trabalho coletivo nas universidades que objetivam a formação. Alguns
docentes sem compromisso com a educação
e aprendizagem de seus alunos acabam destruindo a imagem construída pelos profissionais comprometidos.

A principal dificuldade encontrada é
promover a aprendizagem em ambientes diversificados que exigem do docente uma atualização constante, uma formação continuada e o
domínio de saberes que contemplem a formação de alunos críticos, participativos, criativos
e conscientes da necessidade de transformação social, pessoal e profissional (GADOTTI,
2002).

A formação do aluno depende de um
trabalho coletivo a fim de motivar os interesses
discentes e atingir os objetivos da instituição
de ensino; dentro das universidades não pode
existir um diálogo contraditório entre os docentes, pois esta postura remete a um ambiente
cujo clima institucional é desagradável, promovendo discussões, competitividade e disputas
de egos (PERRENOUD, 2000).

Os dilemas do professor universitário
são as contradições encontradas quanto à
organização da proposta da instituição para
formação da docência. Estes dilemas são gerados através de questões sobre o sentido, a
relevância, o conteúdo, os agentes, os discentes, a organização e gestão de todo o processo
de ensino-aprendizagem. Para Zabala (2004) é
fundamental a referência desses dilemas a fim
de que o professor universitário esteja preparado para os desafios e busque um equilíbrio
entre as necessidades do aluno, da instituição
e pessoais. Existem implicações preestabelecidas que definem uma política de formação
para a docência de ensino superior que são
observadas e geradas após a representação
dos desafios vividos pelos docentes nas salas
de aula das universidades.

A falta de conhecimentos prévios dos
alunos que chegam às universidades cada vez
mais jovens, também dificulta o trabalho do
professor que precisa retomar questões que
pressupõe um domínio anterior dos alunos,
além disso, muitos alunos não buscam a realização de atividades com eficácia e eficiência,
exigindo do professor uma postura mais dura
de cobrança e avaliação. Alunos imaturos desgastam as aulas e práticas docentes, levando
Além disso, o autor também aponta as
o professor a retomar conceitos e informações dificuldades mencionadas anteriormente como
que acabam atrasando o desenvolvimento da geradoras de dilemas, destacando a incorpoaprendizagem (GADOTTI, 2002).
ração de tecnologias à prática pedagógica, a
flexibilização do currículo e a mediação às diCunha (2005) ainda destaca que mui- versidades como fatores principais que dificultas universidades apresentam referências de- tam e transformam o trabalho docente (ZABAfasadas ou limitadas ao acesso do aluno que LA, 2004).
fica impedido de buscar materiais bibliográficos dentro das universidades. O autor aponta
Quando as dificuldades são comparaque o descaso com recursos voltados para a das aos dilemas, ocorre uma integração que
aquisição de livros, revistas e materiais acadê- deixa claro a necessidade de que a formação
micos acaba reduzindo a aprendizagem a pes- do docente universitário esteja centrada no
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processo de ensino-aprendizagem, mas fazendo interação entre questões sociais, a pesquisa, a identidade própria e do aluno, buscando sempre um desenvolvimento das práticas
didáticas, metodológicas e dos saberes a fim
de que o conhecimento seja aprimorado diariamente e seja significativo para o aluno (GADOTTI, 2002).
Diante das exposições realizadas pelos autores, é possível observar uma crescente
necessidade de buscar meios para minimizar
as dificuldades e dilemas que os professores
universitários encontram para realizar suas atividades e função acadêmica. É preciso uma
política de capacitação docente, além de discutir os processos de avaliação institucional a
fim de que a qualidade de ensino seja o foco
de todos os envolvidos na educação. O incentivo às pesquisas também deve ser constante de modo a buscar inovações nas práticas
docentes e novas formações que vão facilitar
sua atuação, agregando melhorias à formação
docente.

requer a identificação da presença das novas
tecnologias no contexto educativo a fim de garantir a motivação dos alunos à participação na
aquisição de novos conhecimentos.
A adaptação das práticas pedagógicas
aos novos modos de trabalhar a construção
do conhecimento, proporcionando ao discente
a capacidade de saber buscar a informação
desejada, selecionar o que é realmente importante, interpretar os fatos e conseguir ampliar
aquilo que aprendeu, ainda é uma barreira na
prática docente.

Alguns equívocos devem ser sanados,
como a ideia de que os computadores e recursos tecnológicos substituirão o papel do
professor nas universidades, uma vez que é
o professor o grande responsável por mediar
e participar da construção do conhecimento
através do incentivo aos debates e discussões
acerca dos conceitos estudados e das informações encontradas nos recursos tecnológicos
de modo a capacitar os alunos a reflexão, produção, seleção e trabalho das informações a
“Os professores que sabem o que as fim de adquirir conhecimento (FERRETI, 2003).
novidades tecnológicas podem decidir, com
conhecimento de causa, dar-lhes um amplo esA estrutura educacional deve aceitar
paço em sua classe, ou utilizá-las de modo bas- transformações sociais, culturais, econômicas
tante marginal” (PERRENOUD, 2000, p.138)
e mentais, a fim de alcançar o crescimento das
instituições e a melhoria na qualidade de enUm desafio para a atuação docente, na sino. Assim como os professores devem busatualidade, refere-se às inovações tecnológi- car uma atualização tecnológica e uma prática
cas, pois apesar destas mudanças auxiliarem didático-metodológica inovadora, também as
o processo de ensino-aprendizagem quando instituições de ensino superior devem procurar
apresentadas de maneira estratégica aos alu- por profissionais que trabalhem de maneira dinos, existe a resistência e desconhecimento nâmica e proporcionem a formação de sujeitos
acerca das possibilidades de trabalhar com críticos e criativos, capazes de superar as dideterminadas ferramentas. Muitos docentes ficuldades cotidianas através de sua intelectuencontram dificuldades para realizar uma co- alidade e conhecimentos diversificados sobre
municação por meio de códigos digitais, pro- variados assuntos (FERRETI, 2003).
movendo intervenções na cultura social dos
alunos da atualidade (FERRETI, 2003).
Para Ferreti (2003), diante desta realidade em que discentes têm acesso à informação de maneira veloz ao utilizarem as tecnologias para aprender, o processo educacional
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem abrange desenvolvimentos intelectuais, afetivos, de competências e
atitudes, sendo assim, a metodologia utilizada pelo professor universitário precisa ser variada e
adequada ao perfil dos alunos e aos objetivos bem identificados em seu planejamento. O aluno
é motivado em sala de aula quando existe uma interação entre o professor com perfil mediador,
suas experiências e conhecimentos valorizados, quando o conteúdo está relacionado à realidade do discente e quando o professor demonstra segurança e domínio na profissão escolhida e
área específica.
Deste modo, no nosso ponto de vista, quando questionamos qual o perfil ideal do professor universitário, acreditamos que atualmente, é aquele que possibilita aos alunos reflexões,
articulação e integração do conhecimento prévio com os novos conhecimentos, de modo que
enxerguem significados para sua realidade.
A teoria e a prática devem caminhar juntas, exigindo do professor uma reflexão sobre
sua própria didática e metodologia, verificando a urgência pela reelaboração de conceitos, replanejamento das aulas e reformulação dos objetivos desejados no ensino superior. O aluno precisa ser percebido de forma integral pelo professor e pela instituição de ensino, que tem emoções,
anseios, cultura, valores e crenças.
A profissão de professor exige competências profissionais necessárias à função, assim
como em qualquer outra área de atuação. A mediação de conflitos é uma característica fundamental na atividade docente que precisa saber ouvir seus alunos e colocar o conhecimento nas
mãos deles, sem esquecer que o docente está ali para ensinar o que o aluno ainda não sabe,
de maneira significativa para que ele possa aplicar à sua realidade e sentir vontade de aprender,
pesquisar e buscar novos desafios e respostas aos questionamentos que surgem no cotidiano.
O domínio dos conteúdos não basta para que o professor seja um profissional qualificado e preparado para as exigências atuais da sociedade, mas o conhecimento dos saberes é
essencial para a percepção da necessidade de reconstrução de suas práticas didáticas, assim
como identificação das limitações e perspectivas para produzir conhecimento e propor uma
aprendizagem significativa. Estes saberes sofrem influências por parte da história pessoal, das
experiências profissionais, da formação acadêmica e pela prática docente adotada, caracterizando o perfil do professor que não pode esquecer que, além de suas necessidades pessoais, está
a necessidade de formação discente profissional e cidadã.
Algumas dificuldades e dilemas ainda tornam a atividade docente
complexa, como as diversidades sociais, culturais e econômicas encontradas nas salas de aula das universidades, além de uma limitação
de conhecimento discente e falta de incentivo e conhecimento das
inovações tecnológicas. Cabe ao professor insistir no processo de
ensino-aprendizagem e ter consciência de que sua busca pessoal
por aperfeiçoamento fará de suas práticas didática e metodológica
a diferença em sala de aula, superando os desafios que surgirem no
caminho, desde que a prioridade seja pela aprendizagem e formação
discente crítica, criativa, autônoma e transformadora da realidade.
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A IMPORTÂNCIA DA POESIA NA FORMAÇÃO DO
LEITOR

RESUMO: Destacando a preocupação com a prática docente realçando o papel fundamental
da poesia na formação de leitores. Este artigo tem o objetivo de destacar a importância da
existência poética na formação do leitor, tendo em vista a formação de um leitor crítico atuante, construtor de muitos significados. Compreende-se a leitura como experiência múltipla,
a escola tem um espaço privilegiado de expansão desta experiência. Referente à formação
integral do leitor, pode-se ressaltar a necessidade do trabalho com os gêneros textuais em
sala de aula, ressaltando seu uso e funções sociais. Certamente contribuirá para a formação
de leitores e futuros educadores que compreendam a poesia como emoção, jogo de significados e mediadora de uma prazerosa leitura. Assim, pode-se destacar a poesia pelas múltiplas
possibilidades que oferece, por percorrer vários gêneros, trabalhar a subjetividade. Porém, é
necessário refletir sobre como a poesia tem sido abordada em sala de aula, e se tem ressaltado o conhecimento do aluno, ou se tem sido vítima das tão comuns armadilhas pedagógicas.

Palavras-chave: Poesia; Literatura; Formação de Leitores, Educadores.
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INTRODUÇÃO

A

leitura é uma prática muito importante para criança, o hábito da leitura ou o fato
de ouvir, ensina, diverte, emociona, a criança ou até mesmo o adulto entra em outro mundo. A poesia é uma forma muito especial de linguagem, falada ou escrita,
ouvida ou lida. O jogo com sonoridade, musicalidade, ritmos que encontramos na poesia tornam
sua leitura um ato prazeroso e divertido.
A fase da infância é considerada essencial para construção de leitores especialmente
com a poesia, pois a mesma pode auxiliar no desenvolvimento da personalidade, no crescimento intelectual e afetivo, na compreensão da realidade e de si mesmo. Portanto, seu ensino na
escola é fundamental para o enriquecimento do aluno e para a leitura e compreensão do mundo,
através da leitura de textos poéticos ocorre o estímulo dos sentidos, da capacidade crítica, do
imaginário e da liberdade de expressão e o aprimoramento da linguagem.
Diante a literatura, a criança pode transformar-se em um adulto capaz de enfrentar a vida,
é na fase da infância que começam suas escolhas e uma boa poesia vai dar equilíbrio a ela.
Portanto a leitura traz possibilidades próprias para que cada pessoa se favoreça de sentidos e
de significados escritos, imagens, comportamentos, expressões. O ato de ler traduz uma experiência única, que exige o estabelecimento de uma relação de prazer, implicando treino, esforço,
capacitação, identificação e principalmente interesse.
Lendo a criança vai preencher significações e recriar o mundo por meio da imaginação.
O contato com a literatura é considerado essencial para a boa formação da criança, pois ajuda
no desenvolvimento da personalidade, no crescimento intelectual e afetivo, na compreensão
do real e no exercício da consciência crítica. A formação do leitor acontece principalmente na
escola, em um processo contínuo. Esse leitor deve ser entendido como um ser que estabelece uma relação profunda com a linguagem, e que experimenta o gosto e o prazer pela leitura.
Lendo é possível instruir, educar e divertir. A escola enquanto espaço privilegiado de formação
de leitores, sendo o professor o mediador das experiências, faz-se necessário analisar sobre a
importância de se trabalhar com diversas categorias textuais, para que esse leitor em formação
estabeleça relações significativas entre a leitura e as situações comunicativas.
Desta forma justificasse como tema a importância da poesia na formação do leitor.
Portanto levantou-se o seguinte problema ““Como a poesia poderá auxiliar os alunos dos anos
iniciais a se tornarem leitores.” Este estudo teve como objetivo estabelecer o hábito da leitura
poética, analisar o papel das instituições família e escola enquanto incentivadores do hábito da
leitura, reconhecer a importância da poesia na prática pedagógica que tornam a leitura um ato
prazeroso, analisar interpretação e produção de poemas em sala de aula como uma forma importante de produção de leitura e escrita.
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tão em constante mudanças, adaptando-se às
novas formas de comunicação da leitura e da
Os gêneros textuais foram criados para escrita em seu uso social.
complementar a necessidade de identificar um
Antes da elaboração dos PCNs, a
texto em todas as suas formas. A escola é o
lugar mais apropriado para que se conheça maioria dos livros didáticos eram restritos à
as variedades textuais e os diversos gêneros apresentação de textos narrativos e poesias
existentes, pois é nela que o aluno se torna fragmentadas, o aluno ficava preso em análiprodutor de textos, devendo reconhecê-los cor- ses gramaticais e a percorrer um caminho determinado dentro do texto. Na sala de aula a
retamente.
leitura de poemas eram feitas de forma mecâNo final da década de 90 houve a di- nica para o ensino das rimas, do número de
vulgação e implantação dos Parâmetros Cur- estrofes, da métrica e dos versos, o que mais
riculares Nacionais (PCNs), pelo MEC, sendo interessava o aluno por este gênero textual,
reconhecido o estudo dos gêneros discursivos, pois não era permitido degustar e apreciar a
contribuindo assim para o enriquecimento das musicalidade e os diversos sentidos que a poatividades comunicativas na sala de aula ou esia poderia transmitir.
seja, para auxiliar a prática da leitura e da esDesta forma, cabe ao professor oferecrita.
cer a leitura da poesia, assim como dos demais
A Influência dos alunos nos diversos textos, para que seus alunos sejam capazes
espaços sociais e a escola tem um papel im- de produzir e ler os diferentes gêneros textuais
portante de intervenção nesse processo, ao de forma mais alegre e prazerosa, podendo,
desenvolver as competências comunicativas. assim, sentir o gosto proporcionado pela leiEntretanto, torna-se necessário o reconheci- tura, interessando-se assim por outros textos
mento dos gêneros textuais, uma vez que eles e acrescentando à sua experiência enquanto
são praticados a todo o momento e estão nas leitor.
mais diversas situações. Charles Bazerman
De acordo com Souza (2004) é na esfala sobre o estudo indispensável dos gêneros
cola que a maioria das crianças vai aprender
textuais,
a ler, dessa forma, a escola deve constituir-se
Os alunos, ao terminarem seus estudos, precisam num local que privilegie a formação do pequeestar aptos a produzir muitas e diferentes formas da no leitor através de um trabalho voltado para
escrita. Embora todas as formas da escrita que os o livro estético (prosa ou poesia). Conforme a
alunos poderiam precisar sejam impossíveis de ante- autora, para se formar leitores críticos e autôcipar, os alunos precisam de habilidade e flexibilida- nomos, é fundamental que o aluno conheça lide suficientes para se adaptar às situações variantes vros de caráter estético e não apenas de caráter pedagógico como os livros didáticos muito
da escrita (BAZERMAN, 2005, p. 16).
usados na maioria das escolas,
O crescimento da tecnologia traz uma
grande quantidade de categorias textuais, re- É necessário sim realizar um trabalho de qualidade
novando as já existentes ou criando novas, que com textos literários em sala de aula, principalmenvão se transformando e se adaptando aos ou- te garantindo a presença de textos poéticos. Sendo
tros modos de escrita e de leitura. Esse aconte- assim, a escolha da poesia para dar início à tarefa
cimento tecnológico diferencia as formas e fun- de despertar o gosto pela leitura seria interessante,
ções de comunicação restritas presentes nos pois é um tipo de texto que atrai as crianças por seu
livros didáticos. Os gêneros textuais não ficam caráter lúdico e mágico (GEBARA, 1997).
parados ou limitados, muito pelo contrário, es-

O QUE SÃO OS GÊNEROS TEXTUAIS?
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A apreciação e o conteúdo de textos
literários na infância são essenciais para a formação de leitores. Assim torna-se indiscutível
o papel humanizador da literatura na vida do
educando e a prática de leitura de diferentes
gêneros textuais na escola.

Esta nova fase da poesia infantil começa a
mostrar a palavra como um jogo, uma brincadeira com a fala trazendo de volta as antigas
manifestações populares, como cantigas de ninar, cantigas de roda e parlendas. Dessa forma
trilhou um caminho para uma outra tendência
que viria modificar a concepção de literatura
infantil, “É esse jogo de palavras, associado às
BREVE HISTÓRICO DA POESIA NO
sonoridades, que traz encanto ao texto poético
BRASIL
e propicia prazer ao pequeno leitor. Para tanto,
No século XIX surgiu a poesia no Bra- o trabalho inicial com poesia é o da sensibilisil, que se estendeu durante os primeiros anos zação, da descoberta do jogo das palavras”
do século XX. Antes de surgir a poesia existiam (SOUZA, 2004, p. 65).
apenas poemas manuscritos que eram escritos
Com o Modernismo surgiram várias
de pais para filhos, que circulavam no meio fainovações artísticas e literárias no início do
miliar, mas não destinados às crianças.
século XX, mas a poesia para crianças só foi
Eram vinculadas com o ensino, sendo alcançada na segunda metade deste século.
que seu surgimento em escolas, eram forma- Esperou-se muito tempo até as características
das por diferentes textos (prosas e versos), modernistas atingisse a literatura infantil, atraobjetivando o didatismo e sendo caracteriza- vés de uma linguagem verbal, lúdica e fosdo por um grande conservadorismo. Os temas se atrativa e de fácil acesso as crianças. um
eram voltados para os valores cívicos e morais, dos expoentes da poesia infantil no século XX
norteadores da produção poética destinada ao é Olavo Bilac, reconhecido como o mais importante poeta parnasianista brasileiro. Bilac
público infantil.
escreveu Poemas infantis com suas próprias
Uma das características da poesia era palavras, com assuntos simples, contribuindo
a presença da voz poética adulta, que em um assim para a educação moral do país.
plano bem maior ao da criança, ensinava-lhe
Desde então, são inúmeras as intenvalores (que considerava adequados) através
ções e os caminhos que podem ser vistos na
do poema,
produção poética infantil. Pode-se perceber diA poesia infantil brasileira surge comprometida com versas características inovadoras com a linguaa tarefa educativa da escola, no sentido de contribuir gem poética, como a interrupção da tradição,
para formar no aluno o futuro cidadão e o indivíduo maior lucidez, exatidão, leveza e humor. A simde bons sentimentos. Daí a importância dos recita- ples palavra do cotidiano transformou-se em
tivos nas festividades patrióticas ou familiares, e a novos sentidos, em metáforas sutilmente conExiste um jogo lúdico com paexemplaridade ou sentimentalidade que caracteriza- tornadas.
lavras, ideias, sons, ritmos e pensamentos que,
vam tal poesia (COELHO, 1993, p. 201).
além de estimular o olhar de descoberta nos
Até meados de 60, a poesia seguiu pequenos leitores, pode atuar sobre todos os
com um padrão moral e cívico, aconselhando seus sentidos, despertando um grande número
as crianças o bom comportamento e civismo. de sensações. Este novo modelo de fazer poeO cotidiano e as vivências infantil ainda não se sia engrandece a literatura infantil a uma categoria realmente surpreendente, demonstrando
manifestaram nas produções poéticas.
que a poesia para crianças estabelece mais do
Após os anos 60 começa a surgir uma que rimas e ritmos, num compromisso sério de
poesia menos presa aos modelos escolares. ofertar à criança uma literatura com qualidade.
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Entre os principais poetas modernistas brasileiros, em que o paradigma estético
é realizado, estão Cecília Meireles e Vinícius
de Morais. Cecília Meireles manifesta o mundo
da criança, o cotidiano e interesses infantis em
suas poesias, com musicalidade, versos livres,
aliterações e rimas, renovando os temas populares, permitindo diferentes níveis de leitura. Já
Vinícius de Moraes apresenta em suas poesias
o jogo sonoro do humor, do aproveitamento de
recursos típicos da poesia popular, como rimas
nos versos pares, com temas referentes a animais, que despertam o interesse das crianças.

Obedecer uma métrica específica para
construir frases, colocando números de palavras, ou sendo livres conforme a emoção e
vontade são as formas utilizadas por alguns
poetas. Os poemas podem descrever diferentes assuntos, como, vontades, sensações,
emoções, desejos e vivências do cotidiano das
crianças O folclore também se manifesta, recuperando o trava-língua, provérbio, canções de
roda, dentre outros que podem inspirar composições poéticas, “capaz de aproximar do leitor,
criar imagens, sons, ritmos, que façam o brincar com a linguagem e descobrir novas formas
de se relacionar no mundo” (AGUIAR, 2001,
Enfim a poesia libertou sua ligação, p.131).
bastante estreita, com a escola. A poesia infantil brasileira foi dependente da pedagogia
Entretanto, ela irá despertar as sensiescolar durante um século. Conforme os anos
bilidades, brincar com os significados, levanforam passando, surgiu uma literatura não mais
do a criança a percebê-los como um sujeito
comprometida com a circulação escolar, nos
construtor, aquele que questiona e transforma
anos 60, a poesia infantil consegue se libera realidade interior e exterior. Encontram-se
tar dos laços escolares. Porém sabemos que a
poemas narrativos, descritivos, expositivos ou
escola é a grande responsável pela circulação
mistos, podendo ter diversos efeitos, como o
da literatura infantil, pois a mediação familiar
ainda é muito pouco significativa. Então a es- lúdico, que diverte as crianças com ritmos e
cola poderá decidir qual a melhor maneira de sons, o pedagógico que pretende ensinar algo,
se trabalhar esta poesia, embora liberta de seu também que aproximam situações de imaginavínculo com a pedagogia, apresenta ainda al- ções ao leitor, há ainda o tom lírico, onde pode
gumas produções que se utilizam de diversos sensibilidade do leitor para temas intimistas.
meios, para ainda exercer uma finalidade eduAbramovich proferindo as palavras de
cativa, seja informativa ou para divulgar comJosé Paulo Paes cita que não é mais do que
portamentos e valores.
uma brincadeira com palavras. Nessa brincadeira, cada palavra pode e deve significar
A RELAÇÃO ENTRE O POEMA E A
mais de uma coisa ao mesmo tempo: isso aí e
POESIA
também isso ali. Toda poesia tem que ter uma
Uma das características do poema é a surpresa. Se não tiver, não é poesia: é papo
sonoridade, que é geralmente provocada por furado” (1989, p.67).
rimas, que podem vir intercaladas, rimando a
Desta forma pode-se ressaltar que
primeira linha com a segunda. Conforme o dicionário Aurélio o poema é uma “obra em verso quando se fala em poema, estamos nos refeou não, em que há poesia.” Já a poesia “arte rindo a um texto concreto, e a poesia é aquilo
de criar imagens, de sugerir emoções, por meio que torna um poema poético.
de uma linguagem que combina sons, ritmos e
significados”. O ritmo é a marca da poesia, a
imagem é outro elemento, a sutileza que faz da
poesia, além de criar imagens na imaginação
de quem lê ou ouve, podendo ser conhecidas
ou fantasiosas.
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A FAMÍLIA E A CONTRIBUIÇÃO PARA
LEITURA

A poesia para crianças, assim como a prosa, tem
que ser antes de tudo, muito boa! De primeiríssima
qualidade!!! Bela, movente, cutucante, nova, surpreendente, bem escrita [...] Mexendo com a emoção,
com as sensações, com os poros, mostrando algo de
especial ou que passaria despercebido, invertendo a
forma usual de a gente se aproximar de alguém ou
de alguma coisa [...] (ABRAMOVICH, 1989, p. 67).

A primeira incentivadora para leitura na
infância é a família que desde muito cedo coloca a criança em contato com a linguagem
poética. Existem várias formas de materializar a
poesia na infância, algumas delas são as cantigas de ninar, onde as crianças se envolvem
A criança, desde pequena, chega à
com a magia dos sons, a doçura das palavras,
escola com um rico repertório de linguagem
sendo estas uma fonte de encantamento.
poética, o que é fundamental para sua formaDesde muito cedo a criança participa ção como leitor. Vale ressaltar que nem semde brincadeiras, se envolvendo em adivinhas, pre esta é a realidade vivida pela maioria das
parlendas, trava-língua, cantigas de roda den- famílias na sociedade, pois essas famílias vêm
tre outras as quais se apoiam nos poemas, os sofrendo alterações como a divisão dos filhos
pais e avós abrem espaço de seus compro- entre pais separados com novas famílias, a
missos e leem poemas para as crianças que presença de mulheres como chefe de família,
permite a associação entre elas e a criação ausência de pais devido ao trabalho, dentre oude rimas e parlendas. A respeito disso Schork tros fatores que tenham atribuído o trabalho da
família à escola.
(2009, p. 6) se manifesta:
Por isso, o contato com o texto poético, desde a infância, justifica-se para além do desenvolvimento de
habilidades cognitivas, ele estimula o imaginário e
promove o conhecimento sensível, afetivo, a formação cultural, e o desenvolvimento dos sentidos humanos, é o principal elemento do processo de humanização do próprio homem. Fazer poesia, ler poesia,
declamar poesia é uma forma de criar um novo ser,
um novo mundo, um novo tempo (CARVALHO; BUFREM, 2006).

Desta forma, ao ver um adulto lendo, ou
ouvir uma história contada por ele, ao observar
as rimas, as crianças começam a se interessar
pelo mundo das palavras. O ato de ler poesia
para as crianças possibilita a capacidade da
criança de sentir que os textos poéticos são capazes de transmitir emoção. Diante disso, um
ponto que não podemos esquecer, quando se
trata de poesia para crianças, é que a qualidade estética deve prevalecer,

Com a falta dos pais, as mídias, televisores, computadores, celulares foram tomando
o espaço familiar, fornecendo informações aos
interesses das crianças e cercado pelos ideais
da sociedade de consumo. Conforme Bordini “as crianças estão se tornando mais informadas sobre temas antes restritos, tornam-se
mais independentes, mas sua condição de
seres em formação não muda” (1999, p.141),
pois está faltando orientações, gerando indivíduos egoístas.
Portanto se a iniciação poética não
se ocorre no universo da criança em casa, é
para a escola que vai se voltar todas as expectativas da sociedade, cabe aos educadores
desempenhar seu papel na formação de leitores e escritores. Constata-se que a poesia tem
uma função importante no desenvolvimento da
personalidade da criança, porque ela permite
a comunicação com a realidade, possibilitando a investigação do real, ampliando o entendimento e a experiência do mundo através da
palavra.
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A POESIA NO ESPAÇO ESCOLAR
Antigamente a poesia era didática preocupa-se em educar, homenageando a pátria,
datas cívicas, boas maneiras. Estas eram as
poesias apresentadas em sala de aula. Conforme o passar do tempo os poetas começam a
usar elementos para atrair as crianças, tornando-as lúdicas, com ritmo, rimas, com jogos de
palavras para envolver os pequenos leitores.
Conforme Azevedo (2001) que nos últimos anos uma grande produção de livros de
literatura infantil e juvenil, milhões de livros. Porém, essa produção não seria tão expressiva
se não fossem as adoções dos livros de literatura feitas pelas escolas e para serem lidos
em classe tendo como objetivo, a formação de
leitores. Pode-se dizer então que se não fosse
a atuação das escolas, a produção de livros
literários e poéticos seria muito reduzida. Conforme o autor destaca:
[...] nossas escolas, tirando as exceções de praxe que
por sorte existem, infelizmente não estão preparadas
para lidar com a literatura e acabam transformando
o que deveria ser uma leitura intuitiva, pessoal, prazerosa, livre, emocional, um contato espontâneo com
o discurso poético e com a ficção em uma atividade
didática, compulsória, impessoal e utilitária. Uma leitura para ser avaliada através de critérios bons para
as matérias informativas, mas estranhos à literatura
(AZEVEDO, 2001, p. 4).

Hoje a leitura é reconhecida como uma
ação indispensável à formação de cidadãos
que por meio do desenvolvimento do pensamento e da postura estão aptos a atuar na sociedade, não precisam estar preparados para
enfrentar os desafios a que estarão sujeitos,
Ah, como é importante para a formação de qualquer
criança ouvir muitas, muitas histórias [...] escutá-las é
o início da aprendizagem para ser um bom leitor, e
ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de
descoberta e de compreensão do mundo (ABRAMOVICH, 1997, p.16).

Novos princípios devem ser centralizados na escola, a poesia devido a sua diversidade e riqueza artística pode possibilitar muitos
momentos prazerosos em sala de aula, sendo
utilizada de forma lúdica, estabelece uma relação harmoniosa entre professor, aluno e poema.
O professor deve ler poesias para na
hora da leitura também transmitir interesses
aos alunos, já que alguns não possuíram contato com a linguagem poética em sua infância,
ao professor a responsabilidade de despertar em
seus alunos uma atitude positiva em relação à poesia, e como não se pode transmitir o que não se sente, o professor também deve transmitir ao aluno seu
sentimento verdadeiro pela poesia, sua capacidade
de sentir e compreender a intenção da poesia como
um sentimento verdadeiro (FLECK, 2003, p.56).

O educador que lê com prazer terá também educandos que serão grandes leitores.
Neste sentido, ao escolher poemas a serem
lidos pelas crianças, é melhor recorrer àqueles
que apresentam ritmos, rimas, com imagens
que provoquem o encantamento e a vontade
de querer ler algo mais para se inteirar, aprender algo que não foi visto em uma primeira ou
segunda leitura.
Segundo Beatriz Fleck, o aluno que tiver contato com poesias que falam de sonhos,
desejos ou vontades, “[...] faz com que a criança visualize suas próprias vontades ou sua
ideia de felicidade se abre a uma porta para
o sensível, para o belo, porque poesia ensina
a beleza da língua, aguçando a imaginação e
a criatividade” (2003, p. 57), tendo a oportunidade de equilibrar suas emoções, reconhecendo-se no próprio poema que está lendo,
experimentando novos sentimentos até então
desconhecidos ou dando a possibilidade de
que junto ao autor, ele seja também autor daquele texto, ampliando sua visão da realidade.
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Também é muito importante e interessante levar as crianças à biblioteca, conhecendo os livros de poesias, escolhendo aquele que
mais lhe chama sua atenção, levando-os assim
até o mundo da leitura. Ficando cercados de
livros expostos, eles se sentirão motivados e
após a sua escolha, compartilhando com os
colegas e professores em sala de aula aqueles
que mais gostaram,

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo teve como foco a importância da poesia na formação do leitor. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa
bibliográfica feita com o intuito de buscar informações fundamentadas em livros.

A pesquisa bibliográfica é dispensável
para qualquer tipo de pesquisa, porque é nela
Importa é que a escolha seja a melhor pra ideia, é que se conhece e analisa as principais teorias
que a ideias e os versos sejam os mais belos para o e contribuições existentes acerca do assunto
leitor... Se soar falso, desafinar, não está tocando na explorado.
tecla certa, e, ao invés de provocar espanto, desperta
bocejos ou irritação (ABRAMOVICH, 1997, p. 79).

Desta forma um dos processos é saber qual o real interesse dos alunos, para proporcionar mais interação e participação nos
diálogos entre a turma, mostrando suas opiniões, emoções e sentimentos podendo trocar
experiências pessoais que tenham vivido, à
sua maneira, no seu momento de vida.
Vale ressaltar que a leitura de poesias,
pode-se pedir ao aluno sua opinião, comentando a que está sendo proposto, isso irá contribuir para o desenvolvimento da oralidade,

Como aportes os trabalhos de Abramovich (1997); Oliveira (1996); Fleck (2003);
Azevedo (2001); Carvalho; Bufrem (2006),
Aguiar (2001). Souza (2004); Coelho (1993);
Bazerman (2005) e outros citados indiretamente neste estudo de grande valia para realização deste trabalho.

A poesia é um suporte extraordinário para despertar
na criança a brincadeira. Permite o envolvimento com
o imaginário, com o faz-de-conta que, segundo Vygotsky, “é um dos grandes contributos para o desenvolvimento da linguagem escrita (OLIVEIRA, 1996,
p.69 apud QUADROS, 2006, p.12) .

A poesia inserida no cotidiano escolar,
vai depender da criatividade e da boa vontade
do educador. Ele poderá selecionar poesias de
acordo com o interesse dos alunos, realizando
atividades prazerosas, abrindo espaço para o
lúdico, para os sentimentos com as palavras,
ampliando a visão do mundo dos alunos, proporcionando o crescimento pessoal de cada
um. Com um trabalho criativo com a poesia,
ela irá contribuir para a formação de leitores e
escritores.

525

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo discute sobre a importância da poesia na formação do leitor, desde que utilizada adequadamente, contribuindo para o desenvolvimento das crianças.
Em nossa sociedade a poesia ainda é muito desvalorizada, nos tempos atuais não há
muito espaço para o sentimento, para a arte, para a emoção. Porém, é justamente nestas condições que se tornam imprescindíveis práticas que estimulem os sentimentos e tornam mais
humanizado o espaço escolar, arte, a literatura e a poesia tem esse poder.
Por outro lado, a poesia tornou-se firme nos últimos anos, pois apresentou diversidade
e qualidade, deixou de fazer parte de normas, conselhos e ensinamentos. Nos dias atuais, os
temas são variados, salientando várias situações, apresentando um jogo com rimas, sons, ritmos
e experiências.
Algumas crianças já têm contato com a linguagem poética desde pequenas, mas devido
a acontecimentos na vida familiar outras crianças não, sendo assim a importância da linguagem
poética na escola ganha destaque, com educadores que acreditam na leitura com potencial livre,
com caráter lúdico, que possa liberar a imaginação e criatividade.
Existe uma forte relação entre a motivação e o hábito da leitura poética na escola, educadores precisam motivar do hábito da leitura, lendo poemas para também transmitir interesses
aos alunos, oferecendo poesias com temas de prendam atenção da crianças, como algum
tema proposto pela turma de acordo com a realidade, as rimas, ritmos, imagens, os elementos
poéticos, devem estar presentes o lúdico e a magia.
Estes trazem para criança a sensibilidade, vendo e percebendo seu mundo, a imaginação, fantasia, emoção, criatividade, apreciando a poesia. A leitura fornece o descobrimento de
novas palavras e a reflexão que se amplia lendo, escutando, e expondo as suas ideias em escritas, possibilitando assim seu crescimento. Dessa forma a poesia precisa ser atrativa e prazerosa
as crianças, os pequenos detalhes presentes seduzem os leitores, enriquecendo aqueles que se
entregam a ela.
Através desse estudo espera-se que sirva de incentivo aos educadores, onde a poesia
possa ser inserida na prática educativa, pois fazer a criança usar a imaginação com prática da
leitura é muito bom, assim estará formando leitores, preparando um mundo mais alegre, mais
livre e mais questionador.
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QUE CHATO! DE NOVO HISTÓRIA? As
Contribuições da Literatura na Educação
Infantil

RESUMO: Apresentar a Literatura na educação infantil é importante para que a criança possa
desenvolver-se de forma integral. Compreendemos que o ato de ler colabora para a formação
cidadã dos indivíduos, por esta razão desde cedo é necessário que a criança questione os textos lidos e as ilustrações que aparecem nos livros, para que sejam desvendados estereótipos
e para que as leituras possam contribuir para que a criança dissolva preconceitos e discriminações que atrapalhem sua relação com o outro e provoque conflitos na sociedade em que
vive. É importante estimular a criança para que crie hipóteses sobre os textos e ilustrações,
contribuindo para que a mesma seja um adulto crítico e reflexivo, capaz de compreender as
pessoas e o mundo onde está inserido. Além disso, a leitura pode propiciar experiências que
vão contribuir significativamente para seu desenvolvimento. Neste desenvolvimento, os professores ocupam lugar primordial, pois é através dele, em sua grande maioria, que as crianças
fazem seu primeiro contato com os livros. Nas salas de aula o professor tem a incumbência
de mediar e elaborar atividades que atendam a cada faixa etária e que possam ser prazerosas
e propiciar momentos de suma importância para garantir qualidade no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Processo; Qualidade de Ensino; Conhecimento; Literatura.
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INTRODUÇÃO

A

o anunciar a leitura de um livro em uma sala para crianças de quatro anos, ouvimos um aluno dizer: “Que chato! De novo história?” Lembramos de que, quando
crianças, aguardávamos ansiosamente a hora de dormir, pois sempre que as luzes se apagavam, nosso pai entoava sua voz para pronunciar aquelas palavras tão conhecidas:
“Era uma vez...”.
Mentalmente ele nos conduzia a descobrir mundos e prazeres que mais tarde encontramos nos livros de literatura infantil mesmo antes de sermos “alfabetizados”. Então nos questionamos sobre o assunto que deu origem a este trabalho: a literatura infantil como fio condutor
para a descoberta de mundos e prazeres e mais, a descoberta da literatura infantil como fonte
de prazer na sala de aula.
Pensamos que proporcionar às crianças encontros alegres e prazerosos com a literatura infantil é ou pelo menos deveria ser uma prática dentro de um espaço tão privilegiado para
tal: a escola. Este trabalho tem como objetivo, refletir sobre a importância da literatura para as
crianças em seu desenvolvimento, além de oferecer sugestões aos professores que atuam em
sala de aula.
Para estas reflexões são apresentados os seguintes autores: Júnior (1998), Farias (2004),
Carvalho (1992), Sandroni (1998), Meireles (2012), Coelho (1995), Araújo e Silva (2003), Vasconcellos (2001), Bencini (2003), Silva (2002), que apresentam em seus livros a história da
Literatura Infantil e como ela pode ser significativa para o trabalho na sala de aula.
Além dos autores acima citados, podemos encontrar neste trabalho a colaboração dos
escritores: Abramovich (1994) e Delgado (2010), com colocações sobre a importância de apresentar textos que contribuam para o desenvolvimento de uma educação livre de racismos e
preconceitos,
Gostaria de lembrar que é na educação infantil (que os autores referenciados chamam de escola maternal)
que se inicia a produção de atividades linguageiras, que possibilitam às crianças refletir sobre as complexidades do mundo. Elas aprendem confrontando-se com as diferenças, e nós lhes contamos histórias para que
possam recontar outras histórias (DELGADO, 2010, p.21)

.
Portanto, é importante que o trabalho seja desenvolvido no sentido de formar leitores
críticos e reflexivos.
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As primeiras impressões que temos
DO DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM ÀS HISTÓRIAS INFANTIS do mundo são fundamentais para contribuir
Durante a história da humanidade, o
homem sempre buscou viver em grupos, pois
desta forma conseguiria vencer obstáculos que
enfrentou em cada fase do tempo histórico,
como nos aponta Júnior (1998, p.37):
O homem sempre se agrupou, como forma de sobreviver. Em conjunto era mais fácil resistir às forças
da natureza, e as ações poderiam se dar de maneira
cooperativa. A linguagem, dando-lhe a consciência
reflexiva, possibilitou também a conjugação das atividades, no esforço de transformar o mundo. Desenvolveram-se culturas diversas a partir de como cada
agrupamento humano interpretou a realidade e a
transformou segundo suas necessidades. Cada cultura tem suas construções próprias: sua alimentação,
seus costumes, sua religião, arquitetura, política, valores, etc. (JÚNIOR, 1998, p.37).

A arte, como a linguagem, sempre fez
parte da história do homem. Assim como a arte,
as histórias foram surgindo e se diversificando
na medida em que acontecia a interação de
novas culturas, de acordo com Júnior (1998,
p.39): “Através da linguagem o homem relaciona seu eu com os eventos do mundo. Com ela,
tais eventos são classificados em “classes gerais” (conceitos), e adquirem uma significação
(um valor) para a existência”.

para nossa formação. O contato com os livros
permite uma relação com o simbólico, com o
objeto principal da aprendizagem: “o conhecimento”. Os primeiros contos, segundo nos fala
Farias (2004) surgiram das histórias contadas
de geração em geração.
As histórias infantis começaram a ter
grande relevância, a partir do surgimento de
Charles Perrault. Ele foi o responsável pela criação dos contos de fadas que marcaram a história da literatura infantil,
A Literatura Infantil tem seu início com Charles Perrault, clássico dos contos de fada, no século XVII.
Naturalmente o consagrado escritor francês, não
poderia prever em sua época que tais histórias, por
sua natureza e estrutura, viessem constituir um novo
estilo dentro da Literatura e elegê-lo o criador da Literatura da criança (CARVALHO, 1982, p.77).

É primordial a importância deste autor
para a história da literatura infantil, seu legado
permanece até hoje e dificilmente deixará de
ser valorizado nos próximos anos.
A história da literatura infantil segundo
Faria (2004) está ligada ao costume de contar
histórias (contos) oralmente de um para outro
e assim foram surgindo os contos,

Através da linguagem o homem garan- Os livros infantis apresentam narrativas curtas que
te à transmissão de sua cultura e expressa a podem ser consideradas contos – designação de
histórias e narrações tradicionais, que existem desde
visão que o mesmo tem dos fatos:
[...] o processo do conhecimento humano compreende um jogo entre o vivenciar e o simbolizar (as
vivências). Entre o que é sentido e o que é pensado.
Chamo de sentir, a nossa apreensão primeira da situação em que estamos. A nossa “primeira impressão”
das coisas (JÚNIOR, 1998, p.41).

os tempos mais antigos, os quais, na sua origem,
eram orais em sociedades ágrafas, transmitidas de
geração em geração. Na Europa, Perrault, no fim do
século XVII, e os irmãos Grimm, no início do século
XIX, recolheram contos orais populares dos seus respectivos países e os registraram por escrito, segundo
suas concepções e estilos (FARIA, 2004, p. 23).
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No Brasil destacam-se os seguintes
autores: Ricardo Azevedo, Ciça Fitipaldi, Toni
Brandão, Regina Chamlian/Helena Alexandrino, Sônia Junqueira, Ana Maria Machado e Rogério Resende Barbosa.

No século XIX surge também um autor
marcante na Literatura infantil e juvenil: Hans
Christian Andersen. Este autor encanta crianças e jovens, apresenta em suas histórias seres encantados, representados por objetos e
outros seres. Como nos fala Carvalho (1982)
Ao longo do tempo foram surgindo tex- ele foi considerado um dos maiores poetas da
tos escritos que se transformaram em livros, Literatura infantil.
com ilustrações, voltados para crianças:
Durante a trajetória da história da LiteraA literatura para crianças hoje abrange diferentes tura infantil, aconteceram inúmeras mudanças,
tipos de contos, entre os tradicionais e os moder- visto a qualidade dos livros produzidos nos últinos. Segundo Léon, os contos tradicionais (contos mos 30 anos que contam com inovadoras tecde fada, contos maravilhosos etc.) “tocam aspectos nologias de fabricação. Muitas histórias foram
muito importantes de nossa natureza e de nossa his- recontadas e obtiveram uma nova repaginação
tória [pois] o conto constrói/estabelece o ser humano
com linguagem adaptada e ilustrações modercomo um ser de linguagem e cultura, para o qual
todas as atividades de sobrevivência (alimentos, rou- nas, porém, há que se considerar que algumas
pas, relacionamento com animais e plantas) adqui- dessas histórias permanecem tão atuais como
rem dimensões imaginárias e simbólicas”. Por isso, no passado.
contos de fadas, lendas em geral de todos os povos,
fábulas e histórias populares continuam a ser apreciados e a fascinar as crianças (FARIA, 2004, p. 24).

No século XIX no Brasil, as literaturas
eram privilégios para a elite, elas eram trazidas
de outros países, principalmente de Portugal.
Os contos, as fábulas, contribuem para Sandroni (1998):
o desenvolvimento do imaginário das crianças.
Propiciam a oportunidade de conhecer fatos e Até os fins do século XIX, a literatura voltada para
contextos, nem sempre possíveis na vida real. crianças e jovens era importada e vendida no merca-

do que era apenas disponível para a elite brasileira,
constituindo-se principalmente de traduções feitas
em Portugal, pois, no Brasil ainda não havia editoras
e os autores brasileiros tinham seus textos impressos
na Europa (SANDRONI, 1998, p.11).

Após o século XIX, Luis Jacob e Guilherme Carlos Grimm, conhecidos como irmãos Grimm, assumiram uma posição de destaque na Literatura, valorizando o folclore e a
simplicidade criando um aspecto romântico
O surgimento de literaturas que valorinos contos, como nos aponta Carvalho (1982): zam as personagens que traziam sentimentos
e aparência dos brasileiros da época provocaE são os irmãos Grimm que animados pelo espíri- ram mudanças no cenário da literatura brasito romântico, vão buscar as suas histórias, “vivas”,
leira.
na pureza e na simplicidade das fontes folclóricas, e
revalorizar os contos maravilhosos, com a mesma dimensão que alcançaram no século XVII (CARVALHO,
1982, p.104).

Os irmãos Grimm criaram personagens
que fizeram parte do folclore popular como alfaiates, camponeses e manteve nos seus contos personagens mágicos como os anões. Entre suas histórias podemos encontrar: A Gata
Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, João e
Maria entre outras.

No Brasil um dos autores que alcançou
grande projeção na literatura infantil foi Monteiro Lobato. Ele preocupava-se em despertar
o interesse das crianças com literaturas com
características da vida brasileira, como nos
mostra Coelho (1985): “Lobato foi um dos que
desempenharam essa luta pela descoberta e
conquista da brasilidade ou do nacional. A princípio na área da Literatura, seja para adultos ou
para crianças; mais tarde, no campo econômico e político” (COELHO, 1985, p.186).
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É primordial buscar literaturas que sejam atrativas para as crianças a fim de ampliar
seus conhecimentos de mundo. As mudanças
no processo de produção literária mostram
como a sociedade pensa e quais valores estão sendo reconhecidos em cada época. É um
processo dinâmico, mostrando a necessidade
dos professores buscarem novos conhecimentos que os façam descobrir novas formas de
produzir no aluno o desejo de ler.
Atualmente, há uma vertente que utiliza
a Literatura Infantil como um gênero precursor
da narrativa que está presente na internet, o
intertexto, por apresentar alta qualidade ilustrativa e ser tão visual quanto à internet. As ilustrações podem contribuir para uma concretização
da leitura e ampliar a percepção, “Concretiza
relações abstratas que, só através da palavra,
a mente infantil teria dificuldade em perceber;
e contribui para o desenvolvimento da capacidade da criança para a seleção, organização,
abstração e síntese dos elementos que compõem o todo” (COELHO, 2000, p. 197).

NARRATIVAS TRADICIONAIS E NÃO
TRADICIONAIS
As transformações da sociedade também são acompanhadas pela literatura, nas
décadas anteriores aos anos 30, os contos
apresentavam em geral características moralizantes. Segundo Faria (2004, p. 26) os livros
ou histórias infantis após 1950, ainda permanecem trazendo características moralizantes:
Essa moral tradicional na educação das crianças ainda aparece em cartilhas até bem depois dos anos
1950, como se pode ver no texto a seguir, extraído do livro Caminho suave, para a primeira série do
primeiro Grau (hoje Ensino Fundamental), de Branca
Alves de Lima. Essa cartilha alfabetizou milhares de
brasileiros: segundo Maria do Rosário Mortatti, entre
1948, ano de seu lançamento, e 1991, registraram-se 104 edições dela (FARIA, 2004, p. 26).

A autora apresenta como exemplo a
história: “O desobediente castigado”, onde o
personagem principal sofre com o fato de ter
quebrado regras “impostas” pela sociedade e
Acima, uma das características atribuídas às ilustrações dos livros de literatura in- após se arrepender, retorna ao equilíbrio do inífantil segundo Coelho (2000). As ilustrações cio da história.
acompanharam o processo de mudança da
A estrutura das narrativas em contos
sociedade com o surgimento de novos métodos, formas e tecnologias avançadas. Antes, tradicionais por imagens se resume segundo
elas estavam a serviço do texto, devendo re- Faria (2004, p.28), em cinco quadros: 1-situpresentar fielmente o que o autor escreveu.
ação de equilíbrio; 2-surgimento de algo que
quebra o equilíbrio; 3 e 4-reação para resolver
Hoje, existe uma tendência a se apro- o problema; 5-equilíbrio, retorno à situação iniximar do ingênuo e do espontâneo. Os dese- cial.
nhos infantis influenciam as ilustrações que
estão bem próximas à arte. O ilustrador tem
Podemos encontrar também nos livros
liberdade e seu trabalho vai além do texto e infantis narrações não tradicionais, que não
do autor criando um diálogo com o que está
possuem a tensão causada pelo problema, e
escrito e enriquecendo os livros com detalhes
são contadas por sequência de cenas, como
que são capazes de transportar os pequenos
nos mostra Faria (2004, p.28): “Nem sempre
leitores para dentro das histórias.
esta estrutura tradicional de narrativas está
É sabido que ao ouvir uma história, a presente em histórias para crianças. Algumas
criança torna-se leitora naquele momento atra- apresentam narrativas mais frouxas, sem a tenvés do contador. Leitora de uma leitura não são criada pelo problema do esquema tradiconvencional, formal e sim, a leitura de mun- cional”.
dos e as ilustrações dos livros facilitam essa
leitura.
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As tendências atuais da literatura estão
relacionadas a textos que oferecem histórias
que nem sempre mostram uma “moral”, mas
que exploram conflitos, num ritmo de vai-e-vem
circular. No entanto, os escritores precisam
manter uma preocupação com o ser “politicamente correto” posto que a literatura infanto-juvenil da modernidade sofra de algumas limitações obrigando esses escritores a modificarem
palavras, frases ou mesmo cenas inteiras em
seus livros, já que em livros infantis anteriores
são encontradas imagens que nem sempre representam a realidade, como por exemplo: os
negros, as fadas e princesas e os ladrões, evitando assim as estereotipias.

A escola é um local onde se pode lutar contra preconceitos e discriminações, pois
pode repetir valores que estão vigentes na sociedade, ou transformá-los através de uma reflexão crítica daquilo que se lê como aponta
Delgado (2010, p.22): “A escola infantil não
está fora das relações sociais e pode reproduzir discriminações. Por meio da literatura
infantil, desde a creche, podemos iniciar uma
educação que não reforce nem veicula estereótipos e discriminações”.

É fundamental que a criança seja orientada para realizar uma leitura crítica das imagens, a fim de que possa exercer sua função
de cidadã, sem preconceitos, como nos aponta Abramovich (1994, p.41):

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais
Para a Educação Infantil (2010), encontram-se
explicitada, em eixos do currículo, experiências
que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, vivenciadas dentro das práticas
pedagógicas e que a leitura pode possibilitar como podemos observar: “Possibilitem às
crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita,
e convívio com diferentes suportes e gêneros
textuais orais e escritos” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010).

Saber interpretar o momento, ampliar os referenciais,
não se limitar com estereótipos, não endossar os
disparates impostos, não reforçar os preconceitos,
é buscar talvez no estético o momento de ruptura,
de transgressão, onde não haja falsas e tolas correspondências, mas descoberta de toda a sedução
encoberta, da beleza e sabedoria a serem reveladas,
de padrões que não são os dos países chamados
desenvolvidos. Afinal, vivemos na América Latina e
pertencemos ao Terceiro Mundo!!! (ABRAMOVICH,
1994, p.41).

Neste sentido o compromisso do educador é fundamental para propiciar uma aprendizagem significativa. O espaço da escola é
primordial no sentido de propiciar um ambiente onde a criança possa refletir sobre diversos
gêneros textuais e confrontar com as ideias de
seus colegas,
Quando a escola infantil almeja o desenvolvimento
de atitudes culturais, existe espaço para a emergência do desejo, e as crianças podem tanto desenvolver
verdadeiras interações linguageiras quanto construir
um efetivo poder da palavra (DELGADO, 2010, p.21).

A CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA
INFANTIL NO DESENVOLVIMENTO
DAS CRIANÇAS

Na infância faz-se necessário o contato
com as leituras e com gravuras que auxiliarão
a criança a compreender a realidade e garantir
um desenvolvimento saudável.
A leitura é fundamental no desenvolvimento psicossocial dos indivíduos. Através
dela é possível vivenciar emoções e experiências que vão contribuir para o seu crescimento,
como nos aponta Júnior (1998, p.52):
[...] o homem, pela imaginação, situa a sua ação
num mundo que estende os seus limites para além
da imediatidade do presente e da materialidade das
coisas. O homem cria um universo significativo, em
seu encontro com o mundo e através da imaginação
(JUNIOR, 1998, p. 52).
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O hábito da leitura segundo Araújo e
Silva deve se iniciar desde a tenra idade, pois
assim as crianças se tornarão capazes de ler
com prazer e autonomia: ”As atividades com
prática de leitura devem estar presentes diariamente na vida do bebê para que ele desenvolva o gosto pela leitura e, mais tarde, faça uso
de textos verbais com autonomia” (ARAÚJO E
SILVA, 2003, p.56).

É ouvindo histórias que se pode sentir (também)
emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a
insegurança, a tranqüilidade, e tantas outras mais, e
viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve – com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez (ou não)
brotar. Pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do
imaginário! (ABRAMOVICH, 1994, p.17).

O acesso aos vários tipos de textos proÉ importante oferecer à criança o contato com livros desde cedo para aumentar as picia ao indivíduo uma ampliação dos conhepossibilidades de desenvolver o hábito de ler cimentos de mundo que serão indispensáveis
para o desenvolvimento integral do mesmo,
por prazer,
como nos fala Bencini (2003): “Quanto maior
Mesmo antes de aprender a ler, as crianças devem o repertório de uma pessoa, quanto mais expeser colocadas em contato com a literatura. Ao ver um riências de leitura tiver uma pessoa, mais previadulto lendo, ao ouvir uma história contada por ele, sões ela é capaz de fazer”. Quanto mais sabe
ao observar as rimas (num poema ou numa música), sobre o mundo e a linguagem, melhor ela lê.
os pequenos começam a se interessar pelo mundo
das palavras. É o primeiro passo para se tornarem
leitores literários - percurso que vai se estender até o
fim do Ensino Fundamental (MEIRELLES, 2012).

Neste sentido, o compromisso de auxiliar a criança no desenvolvimento pelo gosto
da leitura não é somente da escola, mas de
todos os que estão próximos dela. O conhecimento que a leitura proporciona a criança é
primordial para sua interação com o mundo e
para a aquisição de novos conhecimentos:

Nas atividades relacionadas à leitura é
fundamental que se leve em consideração o
universo em que a criança está inserida e o
que faz parte dele, apresentar conteúdos que
sejam significativos, como nos fala Alencar
(2008, p.22): “O conteúdo precisa ser capaz
de chamar atenção e estar relacionado ao contexto infantil. Para ter qualidade, autor e ilustrador devem ainda levar em conta a inteligência
das crianças e a faixa etária à qual o produto
é destinado”.

Todas as pessoas, não importa em que fase da vida
encontram-se, necessitam da leitura para a aquisição
de conhecimentos, recreação, informação, comunicação ou qualquer outra interação que requeira a
leitura. O livro e a prática de leitura fazem parte da
vida do bebê. Ele constrói conhecimentos quando interage com esse objeto de saber e com a mediação
de quem domina a leitura (ARAÚJO E SILVA, 2003,
p.57).

Um dos aspectos fundamentais para
que as crianças gostem de ler é ter um adulto que sirva de referência. Para Rangel (2005,
p.18): “Ler, assim como escrever, são atos de
comunicação verbal, caracterizados pela relação cooperativa entre o emissor e o receptor,
pela transmissão de intenções e conteúdos e
por apresentarem uma forma adequada a sua
função”.

Através da leitura as crianças vivem experiências, emoções importantes para seu desenvolvimento pessoal, como no mostra Abramovich (1994):
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO COM
LITERATURA EM SALA DE AULA

Portanto, reserve dez ou 15 minutos por dia no início dessa “caminhada”. Sobrecarregar os pequenos
pode transformar a hora da leitura num momento
chato. E, aos poucos, vá aumentando esse tempo. À
medida que criam o hábito da leitura, os pequenos
começam a prestar atenção em histórias mais longas
(MEIRELLES, 2012).

O livro infantil tornou-se um instrumento
do professor já que o mesmo tem um caráter
didático sendo destinado a um público em formação então, ele assume dois papéis: divertir
e educar.As questões da leitura e da educação
Aos poucos o professor pode avançar
acabam se misturando, pois cabe à escola, em na apresentação dos livros, permitindo que
especial na América Latina, proporcionar o pri- seu aluno tenha contato com diversos textos.
meiro contato com livros e formar leitores.
Segundo pesquisadores uma das maneiras de
conseguir formar alunos leitores, é o próprio
Acreditamos que por causa de estímulos, as crianças estão mais inquietas e com di- professor buscar uma boa formação literária,
ficuldades de concentração. A escola se utiliza que o prepare para ser capaz de escolher boas
dos livros para educar, quase que “aquietar” histórias para seus alunos, como nos aponta
as crianças como se, o livro nos devolvesse ao Faria (2004):
ritmo humano natural.
Para que haja uma aprendizagem significativa e se façam bons leitores é fundamental que o professor tenha compromisso com
seu trabalho, busque conhecimentos que serão fundamentais para a formação dos alunos
e principalmente, sirva de exemplo como nos
aponta Silva (2002, p. 22):

Daí a grande importância de o professor ter uma formação literária básica para saber analisar os livros
infantis, selecionar o que pode interessar às crianças
num momento dado e decidir sobre os elementos
literários que sejam úteis para ampliar o conhecimento espontâneo que a criança já traz de uma pequena
experiência de vida (FARIA, 2004, p.21).

A busca por novos conhecimentos é
fundamental para que o professor esteja prepa[...] O trabalho do professor merece maior atenção. Isso rado para o trabalho em sala de aula. Um proporque, sem um professor que, além de se posicionar
fessor com má formação empobrece a leitura.
como um professor assíduo, crítico e competente, entenda realmente a complexidade do ato de ler, as demais condições para a produção da leitura perderão
em validade, potência e efeito (SILVA, 2002, p. 22).

O contato com livros é muito importante desde a infância e o professor pode propiciar aos alunos os primeiros contatos com
eles. Meirelles (2012) nos aponta:
Garantir o contato com as obras e apresentar diversos gêneros às crianças pequenas é a principal função dos professores de creche e pré-escola para desenvolver os comportamentos leitores e o gosto pela
literatura desde cedo (MEIRELLES, 2012).

Para garantir que os alunos desenvolvam o gosto pela leitura, é importante que o
professor saiba quanto tempo da aula é necessário para realizar esta atividade, sem torná-la
cansativa, como nos fala Meirelles (2012):

Um dos pontos fundamentais para o
desenvolvimento da literatura nas aulas é levar
em consideração e explorar as imagens, além
da escrita, as crianças sentem uma atração
enorme pelas figuras que encontram nos livros
infantis, A articulação equilibrada entre texto
e imagem, portanto, provém do uso ideal das
funções de cada linguagem: a escrita e visual.
“Na maior parte do tempo, lógica textual e lógica iconográfica estão articuladas para uma
melhor compreensão. (FARIA, 2004, p.39).
A leitura da imagem no processo de
ensino-aprendizagem é muito importante, pois
podemos explorar diversas habilidades que as
crianças possuem ou precisam adquirir e abrir
espaço para novos questionamentos, o que
pode contribuir para a construção de uma valiosa interpretação do mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em concordância com os autores apreciados, apresentar às crianças a Literatura Infantil
é fundamental para propiciar o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Através dela
é que podemos dar oportunidades para que as crianças possam desenvolver sua criatividade e
seu mundo imaginário.
Além disso, uma das coisas fundamentais para que aprendam a gostar de ler, sentimento que é primordial para ser bom leitor, é preciso que haja um adulto comprometido com esta
tarefa, neste caso o “professor”. Este profissional que muitas vezes, é o único que pode oferecer
ao aluno a experiência da leitura, visto que na sociedade atual as crianças passam grande maioria de suas vidas dentro da escola.
Para que este processo tenha sucesso, faz-se necessário que o professor procure sempre novos conhecimentos, conheça quais são os interesses dos seus alunos em cada faixa
etária de sua vida.
O professor deve ser bem preparado e capaz de buscar textos que trabalhem com temas
como racismo, preconceitos, entre outros, que colaborem para a construção do aluno enquanto
cidadão crítico. Estar sempre disposto a abrir espaço para que através da leitura, ele questione
os fatos e construa novas hipóteses sobre a realidade em que está inserido.
Durante este processo é fundamental que o professor não se esqueça da importância
da leitura das imagens, que seja de forma que os alunos possam atentar para os detalhes e valorizar o trabalho dos ilustradores que oferecem a cada época figuras criativas e valorosas para
o desenvolvimento infantil.
É preciso salientar, que só teremos bons leitores, se for realizado um trabalho voltado,
não para a obrigação da leitura, mas para a descoberta do valor social dos diversos gêneros e
principalmente para a descoberta do prazer de “ler”.
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começar, muitos livros. Nova Escola e Nova Escola
Gestão Escolar. Brasília, 2012.
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LETRAMENTO E SOCIEDADE

RESUMO: Questões de problemas educacionais como anlfabetismo é encontrado em todo processo histórico até a atualidade, nos quais a resposta do fracasso escolar aparece mais pelos
problemas de alfabetização, acarretando outros problemas educacionais e sociais, vinculados
a cidadania e os processos sociais, políticos, econômicos. A educação é dividida por classes
econômicas, dividindo a sociedade, acarretando mais o fracasso escolar e os problemas socioeducacionais. Novas metodologias de alfabetização podem melhorar a qualidade do ensino e
exercer práticas de cidadania e desenvolvimento social, diminuindo um fator social da exclusão das classes desfavorecidas através de práticas de leitura e escrita voltadas para o campo
social.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

E

xistem elementos construtivos da educação para sociedade que trazem influências
na postura das pessoas perante a sociedade e as respostas das ações perante
o aprendizado. A leitura e a escrita são um elemento essencial e importante fator
que determina a trajetória da pessoa como cidadã dentro da sociedade em que está inserida.
O letramento é uma forma aperfeiçoada de garantir a inclusão social e combater problemas sociais/educacionais.
A justificativa do trabalho é voltada para o processo histórico da educação e as formas
metodológicas, trazendo o insucesso escolar vinculados às questões sociais de política, educação, socialização com base no conhecimento da leitura e da escrita e as exigências na formação
do cidadão.
O objetivo geral do trabalho é abordar alguns conflitos educacionais que podem atingir
a sociedade, verificar a educação das classes desfavorecidas e verificar práticas do letramento
para evolução social.
Assim, como é possível usar o letramento para boas práticas sociais em função da transformação da sociedade e educação?
A primeira seção traz abordagem de questões de analfabetismo e fracasso escolar, a
segunda, traz abordagem das classes mais atingidas no processo educacional e a última, as
expectativas do letramento para uma educação de qualidade.
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e cidadania agem juntos pelos determinantes
sociais, políticos, econômicos que inviabilizam
o exercício da cidadania por enorme parcela
De acordo com Micotti (2012) na atu- da população brasileira.
alidade o analfabetismo dentro da escolaridaPara Hein (2016) isso é um resultade constitui uma nova versão de escassez de
oportunidades educacionais que, no processo do da globalização, que por um lado, cria um
histórico, marcou a história do país, nos quais o mundo sem fronteiras, nos quais as nações
aprendizado da leitura e da escrita é considera- conseguem fazer intenso intercâmbio cultural
do um direito de todos, logo, o crescimento de e comercial, porém por outro ângulo, a globamatrículas no ensino fundamental não significa lização é um fenômeno que esconde um asnecessariamente, aprender a ler e a escrever. pecto negativo, que é o aprofundamento das
desigualdades.

A SOCIEDADE E OS CONFLITOS
EDUCACIONAIS

Para a autora, problemas referentes à
alfabetização continuam ao longo do tempo e
na atualidade a crítica é feita ao sistema de
ensino que permite promover o aluno sem
aprender a ler e a escrever, nos quais, as principais dificuldades do processo de ensino e de
aprendizagem e o fracasso escolar têm origem
na alfabetização.

A autora coloca que um país com tantos problemas sociais (violência, corrupção, desigualdade social, falta de consciência ecológica, violação de direitos humanos) percebe-se
falhas graves na formação ética dos educandos, sendo necessário prepará-los para o exercício da democracia, para cobrar das autoridades seus direitos, cumprir seus deveres e lutar
Logo, Soares (2017) faz uma crítica pelo bem coletivo, mas o currículo tradicional
que há uma vinculação entre a alfabetização insiste na simples transmissão de conteúdos.
e a cidadania, fazendo parte do senso comum
Hein (2016), coloca que uma escola
que coloca a concepção de que quem sabe
ler e escrever é capaz de agir politicamente, de de qualidade não é apenas o lugar de aprenparticipar, de ser livre, responsável, consciente, der a ler e a escrever, mas a verdadeira escola
de ser um homem histórico e político, de ser é aquela que se dedica à formação de uma comunidade de leitores que vão carregar sempre
cidadão,
o hábito da leitura, tendo vários métodos de
A ênfase é excessiva posta na alfabetização como incentivar esse hábito.
fator determinante do exercício de cidadania e, correspondentemente, no analfabetismo ou no precário
acesso à leitura e à escrita como causas da exclusão da cidadania oculta as causa mais profundas
dessa exclusão, que são as condições materiais de
existência a que são submetidos os “excluídos”, as
estruturas privatizantes do poder, os mecanismos
de alienação e de opressão, tudo isso resultando
na distribuição diferenciada de direitos sociais, civis
e políticos às diversas classes e categorias sociais
(SOARES, 2017, p. 170).

Desta forma, há um alinhamento da crítica da postura cidadã com as práticas educacionais, nos quais há uma relação de causa e
consequência em que a cidadania é tomada
pelo acesso à leitura e à escrita e alfabetização

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
Básica, aumentando o tempo para alfabetização e letramento.
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É mostrado nas Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais da Educação Básica, de acordo com Brasil (2013), as propostas do projeto
político pedagógico (PPP) que viabiliza a escola democrática e autônoma com qualidade social, abrangendo a vida humana na sua globalidade. Diante da sua elaboração, instruem-se
que devem ser trabalhados temas significativos
relacionados com problemas e fatos culturais
relevantes da realidade escolar.

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),

Diante disto, uma das etapas consideradas para crianças e jovens para integrar-se no mundo e alcançar o lugar de cidadão
responsável e formados de valores é “a valorização 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
Pesquisas na área da linguagem tendem a reconhemaior 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).

cer 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, p. 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).
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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).

Diante do contexto, é verificado que
o conhecimento é um processo em construção compartilhado com várias experiências.
São considerados, de acordo com a autora,
na perspectiva construtivista e no trabalho do
professor a função social da escrita e a continuidade das experiências vividas pelos alunos
dentro e fora da escola.
De acordo com Senna (2012) é importante para o educador saber construir, juntamente com seus alunos, no dia-a-dia, qual o
sentido de educar, pois a partir dessa perspectiva que a ação educativa pode acontecer,
no qual esse sentido é construído por meio de
práticas educativas que visem autonomia, que
respeitem a liberdade de criação de cada indivíduo.

De acordo com Almeida e Soares
(2012) o pedagogo escolar tem como responsabilidade a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pela instituição escolar
que na atualidade caracteriza-se como espaço
formal privilegiado no sentido de possibilitar o
acesso aos conhecimentos científicos. “Essa
apropriação é de fundamental importância para
o indivíduo, pois visa contribuir para a compreDesta forma, expor às crianças a es- ensão das relações que ocorrem na sociedade
crita é considerado as ofertas das práticas de em que ele está inserido” (ALMEIDA; SOARES,
leituras e escrita relacionados com as oportuni- 2012, p. 11).
dades de participação nas quais elas se façam
necessárias e façam a função de expressão e
As autoras colocam que o trabalho do
comunicação,
pedagogo é parte do processo de organização da escola como um todo, nas finalidades,
A experiência com textos variados e de diferentes gê- estratégias, metodologias, entre outros, o peneros é fundamental para a constituição do ambiente dagogo é o responsável pela articulação entre
de letramento. A seleção do material escrito, portan- todos esses elementos, buscando a coerência
to, deve estar guiada pela necessidade de iniciar as teórico-metodológica entre o trabalho realizacrianças no contato com os diversos textos e de faci- do por diferentes professores, turmas, turnos e
litar a observação de práticas sociais de leitura e es- disciplinas,
crita nas quais suas diferentes funções e características sejam consideradas. Nesse sentido, os textos de
literatura geral e infantil, jornais, revistas, textos publicitários 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 e 152).

A educação, por sua vez, está relacionada à questão
do conhecimento e aos processos de sua produção
e socialização no decorrer da história humana. Nesse
contexto, a educação não é algo perene, imutável ao
longo da história; é uma prática social complexa que
se confunde com as origens do próprio homem e
diz respeito à transmissão de conhecimentos de geração a geração (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 15).
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Para as autoras, o trabalho pedagógico
constitui-se em um conjunto de práticas sociais
intencionalmente sistematizadas de formação
humana que acontece nas relações sociais a
cada fase específica de desenvolvimento das
forças produtivas em uma determinada sociedade.
Desta forma, a responsabilidade do pedagogo não é conduzir um conhecimento, mas
pela construção do conhecimento fazer o aluno encontrar respostas para ele usar de forma
crítica na sociedade, podendo transformá-la e
na superação do fracasso escolar, as formas
de trabalhar com alfabetização e letramento
podem garantir o aprendizado.
De acordo com Soares (2017) mesmo que alfabetização e letramento se diferenciam tanto em relação às operações cognitivas, quanto aos procedimentos metodológicos
e didáticos, a base será sempre o letramento,
já que a leitura e a escrita são, fundamentalmente, meios de comunicação e interação, o
fundamental é que as crianças estejam em um
universo letrado.

atividades culturais surge a função social de
estruturação da sociedade que se sustenta na
comunidade, no qual em primeira instância realiza-se pela interação verbal que se materializa
na fala produto do aparelho fonador,
Assim, a pedagogia por projetos preenche as condições prévias imprescindíveis e favoráveis à toda
aprendizagem. Mas condiz, particularmente, com
aprendizagem da leitura e produção de escritos porque cria situações autênticas de comunicação com
interlocutores verdadeiros sendo necessário para dar
conta dessas situações, aprender a ler e a escrever
(MICOTTI, 2009, p. 21).

Micotti (2009) coloca que as aprendizagens são construídas com uns ajudando
aos outros, isto é, graças, particularmente, às
interações com seus pares e a mediação de
seus professores, no qual essa concepção de
aprendizagem corresponde também a aprendizagem de vida cotidiana da linguagem e dos
comportamentos sociais e culturais, assim
como aprendizagens disciplinares.

Deve-se então, instaurar nas classes
condições para que uma verdadeira vida cooperativa, apoiando-se nas interações que ela
AS CONDIÇÕES SOCIAIS DA LEITURA gera para estimular o desenvolvimento de perE ESCRITA NA SOCIEDADE
sonalidades e construir as aprendizagens, o
que requer destinação de tempo para debates
O processo de aprender a escrever só semanais, reuniões regulares de conselhos coé significativo se trouxer a inclusão de pessoas operativos destinada a avaliar os projetos e as
no contexto da escrita, ampliando a inserção aprendizagens.
política e social em toda sua participação. As
práticas pedagógicas nas quais alunos, profesBritto (2005) coloca que esta forma de
sores e conhecimentos são os fatores propul- ser da língua é resultado do fato dela ser um
sores do processo de ensino-aprendizagem, produto essencialmente social e histórico, não
devem prevalecer sobre os métodos e instru- a criação de uma mente brilhante e nem sobreções. Processos humanos apresentam regula- vive porque se definem regras e modelos, mas
ridades mecânicas lado a lado com criações porque a língua é o fruto da própria história dos
imprevistas, incertezas, além do fato de que os grupos humanos, que, se constituindo, constidiferentes tipos de conhecimento e seus mo- tuíram as formas de simbolizar e de compreendos de organização, como a linguagem escrita, der a realidade, por isso é que se pode afirmar
não são da escola, mas sim da cultura social. que o ser humano é um ser histórico.
Simões (2006) coloca que o homem
é um ser natural em princípio como os outros
animais, os minerais e os vegetais e no entanto
o transformador da paisagem, pois ele modifica seu habitat e por isso homem é posteriormente um ser cultural e no exercício de suas

A língua é parte da vida humana em
sua história concreta e participa de todas as
esferas de constituição dos sujeitos, tanto em
sua singularidade como em seu pertencimento
a um grupo social. Ela está na base da cultura
(BRITTO, 2005, p. 10),
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A sociedade contemporânea se organiza com base
no sistema da escrita, existindo muitas áreas de atuação e de conhecimento organizadas exclusivamente
com base nesse sistema. Mais ainda, todos os cidadãos estão inscritos nesta sociedade. Sua existência
se manifesta não porque existem fisicamente, mas
porque tem o reconhecimento escrito dessa existência. Por exemplo, quando alguém é parado na rua
por um policial ou na portaria de uma empresa, o
que lhe pedem não é que diga quem é, mas sim que
mostre o documento de identidade (BRITTO, 2005,
p. 11).

A EDUCAÇÃO DAS CLASSES
DESFAVORECIDAS

A qualidade do ensino não é medida
pela eficiência pedagógica, mas pelos resultados da qualidade da educação medida pelo
fracasso escolar dos desfavorecidos. Micotti
(2012) coloca que o fracasso escolar vinculados à taxa de reprovação e evasão são atribuídas às próprias crianças e ao ensino, fazendo
uma crítica por desconsiderar a precariedade
da clientela pobre que frequentam escolas públicas, com medidas preventivas de uma eduLogo, é certo que vive-se em uma so- cação compensatória que pretendia sanar as
carências culturais.
ciedade escrita e para sua inclusão, deve-se
saber ler e escrever. Britto (2005) coloca que
Para a autora, há concepções teóricas
a escrita funciona como elemento organizador que a escola em sociedade está dividida em
da atividade social, como instrumento de regis- classes, acentuando o papel desempenhado
tro e documentação, pois sua invenção resul- pelo sistema de ensino na reprodução das difetou do desenvolvimento dos grupos humanos renças entre as classes sociais, onde a escola
e, principalmente, da necessidade de fazer re- passa a ser vista como produto de uma sociegistros, de anotar coisas e de ampliar a capaci- dade dividida em classes, gerando o fracasso
dade de armazenar e de registrar informações escolar. “Ao agir de acordo com a cultura das
classes dominantes, faz dessa cultura o presimportantes.
suposto do trabalho pedagógico, prejudicando
Deste modo, Britto (2005) relata que as crianças das classes populares” (MICOTTI,
quem mais domina as formas e objetos da es- 2012, p. 142).
crita e mais faz uso dela são os grupos que
O fracasso escolar em alfabetização
detêm o poder econômico e social, logo, em
não se explica, apenas, pela complexidade da
função dessa posse desigual, os processos de
natureza do processo; caso contrário, não se
escritas e os objetos culturais a ela vinculados
justificaria a predominante incidência desse
ganham, principalmente, nas formas hegemô- fracasso nas crianças das classes populares.
nicas de cultura, a feição e os valores daqueles (SOARES, 2017, p. 24). Para autora, o procesgrupos que a controlam, mesmo que haja ex- so de alfabetização sofre uma marca da discripansão de certas formas de uso.
minação em favor das classes socioeconomicamente privilegiadas, por suas condições de
Assim, a apropriação dos discursos re- existência, adapta-se mais facilmente às expecferenciados neste sistema decorre das possi- tativas da escola, quanto ao padrão da língua
bilidades objetivas de participação e inserção escrita, quando ao padrão culto da língua oral,
da pessoa nos espaços sociais, o que, por sua atribuindo um déficit linguístico, acrescentando
vez, se relaciona com as formas pelas quais um déficit cultural.
as diferentes classes sociais e frações de clasHein (2016) coloca que a criança prose se organizam e articulam a distribuição e a
cedente das classes sociais privilegiadas tem
posse deste “bem social”.
mais contato com os instrumentos normativos
da linguagem em função da língua escrita e
oral, nos quais a menos privilegiadas estão em
uma zona social, política e inclusive geográfica,
distante dessa expectativa da escola, afetando
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a alfabetização e o letramento do aluno.

De acordo com Almeida e Soares
(2012) diante da dificuldade no processo de
ensino-aprendizagem , especificamente no
contexto da alfabetização, deve-se buscar
fundamentos conceituais da problematização,
verificando quais conhecimentos os alunos já
dominam ou não, quais dificuldades encontradas pelo professor e pelos alunos, quais metodologias utilizadas e quais concepções fundamentam as práticas docentes, ampliando
possibilidades de atuação eficaz no processo
de ensino-aprendizagem,

De acordo com Dourado e Paro (2001),
deve existir uma atenção para o conjunto de
práticas e as múltiplas implicações: a prática
pedagógica e as relações sociais escolares,
em relação a prática pedagógica, há muita teoria que desconsideram as múltiplas determinações sociais, políticas, econômicas e culturais
que condicionam essa prática e a desconsideração das políticas públicas em relação aos
avanços da teoria e da prática do aprendizado
escolar, taxando de subjetivista ou psicologizante todo discurso que fala do sujeito da eduA metodologia de ensino, de acordo com esta tencação.
Dourado e Paro (2001) questiona que
nas relações sociais entra a questão das políticas públicas e as práticas escolares que não
deixam de ser configuradas por condicionantes
mais próximos, considerando a realidade concreta onde elas se manifestam., nos quais, se
não estiverem presentes essas considerações,
os estudos que subsidiam as propostas das
políticas públicas em educação correm o risco
de não se elevarem acima do senso comum,
pois poderiam faltar elementos de sustentação
e validade teórica, sem abstrair o real concreto
presente no cotidiano é construir generalizações sem sustentação.

PRÁTICAS DE LETRAMENTO PARA
EVOLUÇÃO SOCIAL

dência, deve privilegiar a aquisição do saber, que
será vinculado às realidades da sociedade e fazer
parte do interesse dos educandos. O saber não é
transmitido de fora para dentro e não é espontâneo,
mas possui uma relação direta com a vida e a experiência da comunidade (TENDEIRO; ANDRADE;
ARAÚJO, 2015, p. 26).

De acordo com Alarcão (2001) os educadores devem ter uma reflexão do que é importante dentro da responsabilidade e compreensão do presente e preparação do futuro das
crianças e jovens, devendo então fazer uma interpretação da atualidade e os sinais emergentes dos quais preparam os alunos para a sociedade, que tem a confiança na escola.

De acordo com Santos (2016) ensinar
vai além de fornecer e armazenar informações,
a aprendizagem deve ser uma experiência humanizadora, senão não teria sentido a sala de aula,
os livros, os recursos tecnológicos a serviço da
escola, nos quais o professor deve ser capaz de
não só instruir, pois formar-se significa contatos
com diversos valores.

A autora faz uma crítica da educação,
pois, muitos alunos com muitos anos de escolarização, não revelam as competências cognitivas, atitudinais, relacionais e comunicativas que
a sociedade espera e necessita, mas dentro
dos discursos oficiais, a educação é reconhecida como fonte do desenvolvimento humano,
cultural, social e econômico, nos quais os professores e a escola desempenham um papel
fundamental.

Para Almeida e Soares (2012) diante
dos problemas existentes nas práticas sociais, há
uma necessidade de instrumentalização, ou seja,
instrumentos teóricos e práticos necessários para
equacionar os problemas detectados, podendo
possibilitar que ocorra a efetiva incorporação dos
instrumentos culturais, transformados em elementos ativos de transformação social.

Hein (2016) com a chegada do construtivismo nas últimas décadas contribuiu para
abalar os paradigmas em que se apoiavam a
alfabetização, criando um novo ponto de vista,
nos quais o foco de aprendizagem deixa de ser
o professor e o objeto de aprendizagem, o novo
foco passa a ser a criança e seu percurso próprio de aprendizagem e elaboração cognitiva.
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De acordo com a autora, o construtivismo opõe-se à organização metódica e sistemática do hábito de ler e escrever, vindos dos métodos tradicionais de alfabetização, logo, essa
nova perspectiva, a aprendizagem se dá com
o educando convivendo com práticas reais da
interação da leitura e da escrita, trabalhando
com textos reais, de diferentes gêneros que circulam no contexto social., entrando no conceito de letramento. O conceito de letramento vai
além do conhecimento do alfabeto e do sistema ortográfico, abrangendo competências que
resultam no uso bem-sucedido da linguagem
nas práticas sociais do cotidiano (HEIN, 2016,
p. 29).

As situações de comunicação diferenciam-se em função do grau de formalidade ou
de informalidade exigida, o que depende muito do assunto tratado, das relações entre os
interlocutores e da intenção comunicativa, no
qual que as condições para se constituir como
leitor e escritor são precárias e desiguais na
sociedade. Implica, ainda, a possibilidade de
interagir com diferentes tipos de texto, conforme suas necessidades, desejos e contextos
internacionais. Contudo, tal domínio depende
das condições diferenciadas que distinguem
as interações da criança com a escrita e com
seus pares privilegiados (CAVAZOTTI, 2009),

Borges (2012) coloca que o conceito
de construção na experiência do ingresso na
escola, a criança traz de casa um repertório
prévio para lidar com os desafios da nova experiência, e esse repertório se reconstrói no
dia a dia do novo contexto, mediante as interações entre as características da criança em
desenvolvimento e as propriedades mutantes
do ambiente escolar.

À luz dessa colocação, pretendemos sinalizar para
o fato de que sucessos ou insucessos na aquisição
da leitura e escrita apresentados pelas crianças têm
uma relação estreita com os jogos de dominação/
poder, participação/exclusão, que caracterizam ideologicamente as práticas de linguagem e, portanto, as
relações sociais (SILVA, 2013, p. 44).

Logo, Cavazotti (2009) relata que ler é
uma prática de natureza social, ou seja, é um
processo de interação verbal entre pessoas
que estão determinadas pelas relações sociais
de seu tempo: seu lugar na estrutura social,
suas relações com o mundo e com os outros.
Desse modo, é importante que a criança seja
levada a posicionar-se criticamente diante do
texto, ou seja, que aprenda a efetuar uma análise desse texto para perceber a intenção do
autor e suas ideias, bem como sua inserção na
sociedade que lhe é contemporânea,
A palavra só suscita significação quando é portadora da síntese das experiências acumuladas pelas
gerações anteriores de que o falante se apropria e
reconstrói num novo contexto significativo. Ao reconstruir a significação da palavra no contexto do texto, o
falante recupera a rede semântica que caracteriza e
qualifica o objeto e explicita as possíveis relações em
que ele se insere(CAVAZOTTI, 2009, p. 30).

A maioria das crianças adquire a capacidade de uso da oralidade em contextos comunicativos informais, coloquiais, familiares, no
qual essa experiência linguística pode ser ampliada na escola por meio de situações diversificadas de prática da oralidade como debates,
conversas, relatos, recontos que proporcionam
oportunidades de praticar formas de oralidade
diferentes daquelas exercidas no seu ambiente
familiar, sendo assim, por meio de atividades
de produção de textos orais, como comentários, discussões, apresentações etc., as possibilidades de expressão oral se enriquecem,
ampliando e aperfeiçoando o discurso, de
modo a tornar o aluno um usuário competente
da língua oral (CAVAZOTTI, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfoque educativo deve estar voltado para a cultura de práticas sociais que favorecem
a todos os cidadãos, sem qualquer tipo de exclusão ou favorecimento. O letramento é uma prática que garante um conhecimento construtivo pelas práticas pedagógicas, ao mesmo tempo motiva o aluno na aprendizagem que poderá fazer uso nas práticas sociais, dentro da sua realidade.
Aprender alfabetização pelo letramento não só melhora a cultura da linguagem, mas melhora a postura das pessoas perante a sociedade, tornando-se pessoas críticas e reflexivas nas
questões políticas, melhora pelos conhecimentos o condicionamento econômico, em questão
das oportunidades de trabalho, tornando a relação do aluno com a sociedade melhor.
Ao mesmo tempo muitos problemas educacionais do fracasso escolar e analfabetismo
serão resolvidos e automaticamente todos problemas a eles vinculados, melhorando a sociedade.
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PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO CONTEXTO
LÚDICO DE APRENDIZAGEM NA INFÂNCIA

RESUMO: Este artigo trata do tema: Práticas de alfabetização no contexto lúdico de aprendizagem na infância. Temos como objetivos para este estudo abordar os principais conceitos
sobre o tema alfabetização, uso da linguagem e desenvolvimento infantil e apresentar os
principais contextos sobre as práticas lúdicas na educação infantil e de que maneira tais práticas contribuem para a aprendizagem neste contexto. A linguagem não é simplesmente uma
maneira pela qual as pessoas podem expressar suas ideias e necessidades básicas. Assume
também um papel de organização e representação do ambiente em que o indivíduo está inserido, tornando-o capaz de dominar sua linguagem em benefício seu e do meio. O vocabulário da criança se amplia gradativamente. As ações pedagógicas necessitam oportunizar os
processos de formação cognitiva com jogos, brincadeiras e atividades lúdicas, utilizando-se
da expressão corporal em todos os seus aspectos e utilizando a hora de brincar como espaço
para construção e desconstrução de saberes, além de explorar a experimentação através de
atividades lúdicas como forma de descobrir-se como agente transformador do meio com que
está interagindo, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades, valores e conceitos pelas crianças.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação Infantil; Aprendizagem; Linguagem; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa trata do tema: Práticas de alfabetização no contexto lúdico de aprendizagem na infância. Temos como objetivos para este estudo abordar os principais
conceitos sobre o tema alfabetização, uso da linguagem e desenvolvimento infantil
e apresentar os principais contextos sobre as práticas lúdicas na educação infantil e de que maneira tais práticas contribuem para a aprendizagem neste contexto.
O surgimento dos jogos consta em manuscritos milenares e, segundo estudiosos, abordam sobre os jogos praticados em todo o mundo sejam estes, voltados à prática educativa ou
apenas, para a realização de atividades corporais. O lúdico desde muito tempo tem a finalidade
de proporcionar à criança, uma aprendizagem rica e significativa e a cultura tem influência direta,
pois de acordo com cada cultura, os jogos, desde os primórdios, tinham inúmeras finalidades
educativas.
Compreender este grande avanço de cada sociedade, é relevante, para conhecermos
as mudanças históricas que envolvem o processo educativo, bem como para auxiliar o professor
quanto ao seu papel de mediador. Com o brinquedo, a criança constrói seu mundo do faz-de-conta, onde tudo pode acontecer, onde ela pode ser quem ela quiser ser, podendo ser a mãe,
o pai, o médico, a professora entre outros, geralmente baseados em torno de seu convívio educacional ou familiar, ela traz para o seu universo, situações de seu cotidiano.
O brincar auxilia no seu desenvolvimento, não sendo somente um instrumento didático que facilita o aprendizado, mas uma atividade que contribui para a criança exteriorizar seu
potencial criativo e suas habilidades. O ambiente das salas de aulas deve ser configurado para
que se efetivem as práticas leitoras e escritoras. A escola assume uma função alfabetizadora que
visa colaborar com a formação dos sujeitos e com a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária, em que todos possam acessar os bens culturais e o conhecimento. Muitas crianças
enfrentam grandes dificuldades no processo de alfabetização, atrasando não apenas sua capacidade de leitura, mas também a aquisição de outros saberes inerentes ao aluno.
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que se constroem com as interações mediadas neste contexto, favorecendo a formação de
No Brasil, o processo de alfabetização sujeitos críticos e autônomos,
veio através da colonização dos índios, com os
padres jesuítas, pela necessidade de dominar [...] o pensamento da criança pequena inicialmente
evolui sem a linguagem; assim como os seus primeios povos primitivos índios, que aqui se encon- ros balbucios são uma forma de comunicação sem
travam, e que foram submetidos à catequese pensamento. Entretanto, já nos primeiros meses, na
cristã no intuito de servir à coroa e aos seus fase pré intelectual, a função social da fala já é aparente: a criança tenta atrair a atenção do adulto por
interesses exploratórios e dominadores.

ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM

No entanto, como destaca Araújo
(1999), o leitor comum brasileiro em quinhentos anos praticamente inexistiu, ou existiu em
níveis bem diminutivos, leitores foram os Jesuítas e mesmo estes tinham poucos livros. O
processo de alfabetização, senão o mais importante na educação infantil, é uma etapa de
grande expectativa para todos os envolvidos,
mesmo não sendo o caráter da educação infantil voltado a alfabetizar as crianças. Os processos de aquisição de leitura e escrita são
iniciados na educação infantil com atividades
lúdicas em contextos de aprendizagem diversificados.

meio de sons variados. Até por volta dos dois anos,
a criança possui um pensamento pré-linguístico e
uma linguagem pré-intelectual, mas a partir daí, eles
se encontram e se unem, iniciando um novo tipo de
organização do pensamento e da linguagem. Nesse momento, surge o pensamento verbal e a fala racional. A criança descobre que cada objeto tem seu
nome e a fala começa a servir ao intelecto e os pensamentos começam a ser verbalizados (VYGOTSKY,
2001, p. 98).

Desenvolver ações pedagógicas centradas nos objetivos voltados a este objetivo
devem fazer parte dos projetos e planejamentos educacionais, aproveitando a capacidade
das crianças em se aventurar em jogos e brincadeiras. Assim, o universo lúdico permite à
escola e ao professor, iniciar os processos de
alfabetização, auxiliando a criança a perceber
os sentidos do contexto de alfabetização e letramento.

A educação informal advém dos conhecimentos que o sujeito acessa em seu
meio social antes mesmo de frequentar a escola, tais conhecimentos são fundamentados
em suas experiências e nas observações das
relações que acontecem em seu entorno. Brandão (1985) define como educação informal a
livre transmissão de saberes entre um grupo
de indivíduos, onde suas tradições, hábitos culturais, modo de falar e demais ações são apreendidas pelos demais em suas vivências cotidianas. Fato é que, ao chegar à escola, toda
criança traz consigo uma bagagem adquirida
em seu meio que podem ou não interferir em
seu aprendizado de maneira negativa ou positiva.

No processo de alfabetização os docentes que adotam metodologias voltadas a
ensinos e práticas descontextualizadas e fragmentadas que visam apenas decodificar e
memorizar letras e sílabas, acabam por perpetuar modelos tradicionais de ensino que não
colaboram com as classes menos favorecidas
para que possam acessar o conhecimento e
as aprendizagens realmente significativas. Os
processos de ensino e aprendizagem que consideram os conhecimentos que os docentes
trazem são facilitadores das aprendizagens

O ambiente das salas de aulas deve
ser configurado para que se efetivem as práticas leitoras e escritoras. A escola assume uma
função alfabetizadora que visa colaborar com
a formação dos sujeitos e com a construção
de uma sociedade mais justa e igualitária, em
que todos possam acessar os bens culturais
e o conhecimento. Muitas crianças enfrentam
grandes dificuldades no processo de alfabetização, atrasando não apenas sua capacidade
de leitura, mas também a aquisição de outros
saberes inerentes ao aluno.
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Chomsky (1998) afirma que o indivíduo
é o que ele comunica, expressa e sente, e é
com esse ato de comunicação, que o homem
interage com o meio em que está inserido, e
com essa interação ele compreende e expressa aos demais sua verdadeira essência, suas
ideias, raciocínio e emoções.
Ou, até quem sabe, se expressa sem
deixar aflorar suas reais ideias e pretensões.
[...] a linguagem está intimamente ligada ao
pensamento. É com o pensamento que o homem traz à consciência o limiar do conhecimento em palavras. [...] a linguagem não se esgota porque o pensamento é um fluxo contínuo
em que um significado cria novos significados
para serem explicados,
A origem do termo alfabetizar deve-se ao ensino do
alfabeto e ao primeiro método de ensino, utilizado na
Grécia antiga que enfatizava de tal forma o domínio
do alfabeto (ensino do nome e das formas das letras), a ponto de o processo iniciar-se pela caligrafia
e pelo reconhecimento oral do nome de cada sinal
(letra). Esse procedimento era bastante repetitivo e
demorado e transformava-se, numa fase posterior, na
conjugação de dois, depois três sinais para serem
lidos juntos, formando assim novos sons, sem qualquer preocupação de ligação destes a significados
(RIZZO, 2005, p.14).

O desenvolvimento da linguagem da
criança inicia logo após o seu nascimento, podemos afirmar que mesmo antes de nascer, o
bebê já se desenvolve biologicamente, emocionalmente e cognitivamente, e os fatores externos contribuem para este desenvolvimento,
como por exemplo o estado de saúde físico e
emocional da mãe, os ruídos tanto corporais
da mãe como do meio ambiente externos, dentre outros.
Piaget (1996) diz que ao nascer a criança tem a possibilidade de vir a desenvolver a
compreensão deste mundo no qual chegou,
bem como meios de expressar-se para haver
uma efetiva interação e comunicação não só
com o meio, mas também com as pessoas.

Skinner (1981) defende que o desenvolvimento linguístico da criança ocorre devido
a um condicionamento operante aos estímulos
recebidos. Piaget (1996) procura demonstrar
que a linguagem surge em decorrência da
construção pela criança de operações e estruturas cognitivas, com as suas interações sensório-motoras iniciais com o mundo.
O importante neste desenvolvimento é
a imitação ativa da criança das suas próprias
ações e das ações dos demais, tanto para a
exploração do meio como para propósitos de
brinquedo sensório motor. A socialização da
criança acompanha as mesmas etapas do desenvolvimento cognitivo, partindo de estruturas
indiferenciadas para o grau máximo nas operações formais. Chomsky (1998) enfatiza que o
indivíduo nasce com capacidades inatas para o
desenvolvimento da linguagem, isto quer dizer
que existem universais cognitivos e linguísticos
inerentes a todos os indivíduos e cabe ao meio
apenas estimular este potencial já existente,
Os processos de alfabetização se iniciam antes da
escola, ainda no convívio com a família e a comunidade [...] a alfabetização ocorre, sem dúvida, em um
ambiente social. Mas as práticas sociais, assim como
as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças. Em seu universo lúdico, as
crianças interpretam e transformam o conteúdo observado, recriando este registro e assimilando o que
aprender à sua maneira (FERREIRO, 1986, p. 24).

Luria (1987) afirma que o significado
das palavras chega até a criança por herança social, que será o precursor da formação
da sua linguagem. Com o desenvolvimento da
criança esse significado passa a ser individualizado e social. O sentido se entende por um
significado individual da palavra separado deste sistema objetivo de relações com o momento dado e a situação dada. Relacionar sentido
e significado como sendo componentes da palavra, sendo que o sentido é mais individualizado, pois depende do indivíduo, já o significado
é um sistema de relações simbólicas contidas
na palavra.
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Ainda conforme Luria (1987), a linguagem se converte num instrumento poderoso de estruturação e organização da cultura.
A linguagem organizadora da cultura que se
detêm no conhecimento acumulado através de
gerações, que designa a forma como uma cultura entende e se relaciona com o meio no qual
está inserido. A linguagem é capaz de criar um
universo simbólico que vai além do mundo
concreto.
Fazemos uso da linguagem de diversas formas, pois ela nos possibilita essa opção, porque a linguagem não é algo fixo, é algo
que se encontra em mudança constante sendo
que há termos que se renovam e outros que
envelhecem.
Quando o sujeito se utiliza a linguagem
para falar, expressar algo, está se utilizando dos
elementos linguísticos para expressar uma atividade ou até a forma que lhe convém passar
a vida. Se utiliza de funções linguísticas alternativas em que coloca na sociedade e mostra
seus comportamentos, ideias e forma de vida,

A linguagem é uma estrutura de significação tão complexa, que todos os recursos que
utilizamos para nos comunicar fazem parte da
linguagem. A linguagem está num gesto diferente, em que tem um grau de significação que as
palavras não expressam; está presente em uma
melodia de uma música ou na nossa própria entonação, onde queremos transmitir algo, para alguém; está no silêncio das ações e pensamentos
que permeiam nossos atos humanos; está presente nas frases e em tudo que nos utilizamos de
algum meio para alcançar a comunicação.
[...] a linguagem é de tal modo onipresente que a
aceitamos e sabemos que sem ela a sociedade, tal
como a conhecemos, seria impossível. É, com efeito,
na língua e pela língua que indivíduo e sociedade se
determinam mutuamente. A linguagem está presente
em qualquer momento da vida de um ser humano,
porque sem a linguagem o homem não teria como se
comunicar com os outros e viveria isolado. Sendo assim, a linguagem faz também, através de sua língua,
que o homem possa agir sobre o mundo e sobre ele
mesmo (POETZSCHER, 1994, p. 103).

A linguagem é uma tarefa sua e dos outros; porque é na interação com o meio e com as
[...] o desenvolvimento do pensamento é determina- demais pessoas que criamos a nossa linguagem.
do pela linguagem, pelos instrumentos linguísticos Para o desenvolvimento da linguagem é imprescindível a interação com o meio e este processo
do pensamento e pela experiência sócio cultural da
vai se alterando de geração para geração.
criança. Vygotsky constatou que a fala é um elemento
que favorece o aprendizado e transforma o ser humano na espécie animal com nível superior às demais
espécies. A criança compreende e controla seu mundo através da linguagem (VYGOTSKY, 2001, p. 102).

O importante da fala, é que além de
facilitar a efetiva manipulação de objetos pelas
crianças, controla também o comportamento da
própria criança, segundo Vygotsky (2001) com a
convergência da fala e atividade prática, é que o
O autor (2001) ao tentar relacionar desenvolvimento infantil se consolida, a fala auxifatores biológicos e sociais, focalizando uma liará a criança na manipulação dos objetos e no
área particular de interesse, descobrira na his- controle do seu próprio comportamento.
tória o cerne de sua concepção de linguagem
Piaget (1996) enfatiza que é impossível
enquanto na atividade. Assim ele relaciona a
linguagem não apenas com o pensamento, imaginar que a linguagem exista sem o pensamas com o trabalho e a consciência humana. mento, pois a linguagem é a maneira pela qual
A linguagem não se relaciona apenas com o expressamos o nosso pensamento. E é claro que
pensamento, mas há relação com o trabalho e sabemos que esta não é e nem deve ser a única
forma de expressarmos nossas ideias. Jean Piaa consciência humana. Estabelecendo assim,
get desenvolveu um método de investigação do
uma ligação entre linguagem e sociedade. A
pensamento infantil, concentrando-se nas caraclinguagem não poderia ser vista como meio ou terísticas distintas do pensamento infantil. E desta
instrumento; ela é a própria essência da vida maneira revolucionou o pensamento da época
mental.
que considerava a criança um mini adulto,
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O processo de alfabetização vai muito além da aquisição da capacidade de leitura e escrita. Engloba
capacidades muito mais abrangentes que o domínio
das palavras e letras, como a capacidade de questionar, pensar, decidir, entender, ver e interpretar tudo
no mundo. Sob esta ótica, a aplicação do lúdico no
processo de alfabetização voltado à formação deste
indivíduo extrapola a transmissão de conhecimentos
que se dá de maneira cansativa e desmotivadora,
desconstruindo as práticas mecânicas e os conteúdos pré-determinados (FREIRE, 2005, p. 26).

Como destaca Ferreiro (1986), é necessário compreender estes processos e reorganizar as práticas educativas de modo a favorecer
o aprendizado na criança, aproveitando-se das
experiências infantis para que a alfabetização
ocorra num ambiente social, através da interação pedagógica com as vivências da criança e
com o meio que a cerca. Um erro comum nos
processos de alfabetização, muito embora o
sistema de ensino já não esteja amparado nos
métodos de repetição por cartilha, é desconsiderar as individualidades de cada criança.

já tem elaborado em suas vivências. Muito embora para muitos a criança apenas seja um indivíduo que repete o que vê, sem perceber que
na verdade ela transforma o que observa em
aprendizado e o reproduz, mesmo que à sua
maneira, como forma de expressão, dando origem ao que conhecemos como garatujas.
O indivíduo não pode ter suas capacidades fragmentadas, determinando o processo
de aprendizagem em etapas que visem suprir
suas necessidades. Os processos de aprendizagem devem considerar o sujeito em sua
totalidade, valorizando tanto os aspectos cognitivos como ações voltadas à formação social
do indivíduo.

CONCEITOS SOBRE LUDICIDADE E
APRENDIZAGEM NAS PRÁTICAS
EDUCATIVAS
Conforme estudos de Kishimoto
(2009), as brincadeiras e os jogos fazem parte
do universo infantil e permeiam a formação e o
desenvolvimento das crianças, as brincadeiras
e atividades lúdicas marcam a infância e todo
o universo social da criança. Toda sociedade,
ao longo da história, tem em suas memórias
práticas culturais típicas que compõem o universo das brincadeiras infantis permeando seu
crescimento e seu desenvolvimento.

As palavras assumem em todos os
momentos da vida dos seres humanos, uma
significação conforme o seu desenvolvimento
cognitivo, suas experiências de vida, sua cultura, época em que estamos vivendo ... Mas também as palavras assumem segundo uma perspectiva conjunta, ou seja, na sociedade, num
grupo de pessoas, uma significação que para
esta sociedade ou grupo designam coisas e
Neste sentido, os jogos e brincadeiras
objetos que em outras sociedades podem sigintegram o universo pedagógico, sendo utilizanificar coisas muito distintas.
dos como importante ferramenta no processo
de alfabetização, de modo a tornar esta fase
As palavras possuem corpo e alma
um processo prazeroso e tranquilo, marcando
porque são utilizadas por um grupo de pessouma das mais importantes fases do processo
as ou por apenas uma pessoa; mas sua alma
de educação formal.
está contida na significação que este grupo ou
pessoa nele deposita, para conseguir se exO jogo educa e é enriquecedor nas prápressar e se fazer entender.
ticas escolares, envolve regras, cooperação,
dentre outros aspectos, e amplia a capacidade
Ferreiro (1986) alerta que ao invés de
da criança no reconhecimento de códigos alconsiderar como o professor deve alfabetizar,
fabéticos, bem como atividades que tragam a
é preciso entender que o processo de aprendileitura e a escrita nos contextos de jogos, famizagem não é regido unicamente pelo processo
liarizando a criança dos diversos usos sociais
de ensino, mas sobretudo pelo que a criança
de leitura e escrita.
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Na escola é que os estudantes têm o
primeiro acesso formal aos processos de alfabetização, mesmo acostumados com materiais
escritos ao seu redor. Para tornar esse processo mais tranquilo é importante o professor aderir o lúdico em seus projetos de ensinamento
diário.

interação entre os pares proporciona ações de
troca, mediação de diferenças e contato com a
diversidade.

Com a inclusão de atividades lúdicas
no planejamento pedagógico e nas ações didáticas é possível fazer com que a criança integre a alegria e o prazer do brincar com a
O lúdico pode se tornar um facilitador aprendizagem e a aquisição de saberes, além
nos processos de aprendizagem e de alfabe- disso permite que ela assimile papéis sociais
tização, nos anos iniciais devemos considerar em suas criações nos momentos de brincadeira.
que o estudante já vem de um convívio onde
ele estava sempre brincando, até o aluno enO lúdico nas práticas escolares e nas
tender que agora ele está em uma nova fase
propostas pedagógicas, possibilitam um prode aprendizado, onde ele vai precisar deixar
cesso de aprendizagem mais agradável e pode
um pouco de lado o brinquedo e começar a ter ser visto como um fator desafiador, uma vez
responsabilidades nessa nova fase de apren- que a criança, em geral, se desarma diante de
dizado, pode levar algum tempo e com a aju- uma atividade menos formal. Ao ser desafiada
da do lúdico podemos facilitar esse processo, em situações-problema, o aluno será instigado
mostrando que podemos aprender de uma for- a intermediar conflitos e buscar uma solução
ma mais leve e agradável a trabalhar a escrita. para seu problema, o que possibilita a reconstrução de experiências previamente adquiridas
[...] o ambiente deve ser desafiador para proporcionar através de suas vivências individuais. É nesse
um desenvolvimento psicológico e emocional para a sentido que a troca virá como fator enriquecebase de um desenvolvimento intelectual. Nessa rela- dor no processo ensino-aprendizagem,
ção do adulto, do brincar e da criança, é incalculável
a importância desempenhada pelos pais na vida das
crianças. Smith explica que os pais são tão importantes porque podem ser considerados os primeiros
brinquedos dos bebês, tendo em vista que, ao pegar
os dedos do pai ou da mãe ou observar a expressão
facial dos pais, o bebê se diverte ao mesmo tempo
em que desenvolve suas habilidades motora e visual
(KISHIMOTO, 2009, p.12).

[...] as brincadeiras fazem parte do patrimônio lúdico cultural, traduzindo valores, costumes, formas de
pensamentos e ensinamentos. A autora define o brincar como um direito da criança, pois brincar segundo
ela é uma atividade que integra a vida social das
mesmas. É brincando que a criança se expressa, se
socializa, se comunica e se desenvolve. O jogo e a
criança caminham juntos desde o momento em que
se fixa a imagem da criança como um ser que brinca
e que se expressa pelo ato lúdico, a infância carrega
consigo as brincadeiras que se perpetuam e se renovam a cada dia (FRIEDMANN, 1998, p.30).

Assumir as práticas lúdicas como uma
maneira de nortear o trabalho docente, é um
grande desafio e é preciso muito mais que
discursos e teorias. Todos os professores devem assumir tal compromisso é permitir que as
Um dos desafios que encontramos na
crianças possam se desenvolver integralmente,
educação
infantil é o de proporcionar e garancom a quebra de práticas ultrapassadas e tratir espaços em que as interações ocorram de
dicionais de ensino.
maneira a favorecer as trocas e a permitir que
Vygotsky (2001) afirma que a atividade os saberes sejam aproveitados como experilúdica reafirma sua importância no processo ências de aprendizagem coletiva. Os jogos e
ensino-aprendizagem, quando brinca a criança o ambiente lúdico auxiliam tais ações e contriaprende a enxergar a perspectiva dos demais, buem para a melhora na capacidade de conrepresenta papéis que observa nas práticas do centração, atenção e socialização das crianças
seu meio social, troca experiências e amplia durante as interações e as trocas de experiêna sua capacidade intelectual, uma vez que a cias.
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Luckesi (2005) enfatiza que as atividades lúdicas devem visar o envolvimento dos
alunos, favorecendo o trabalho e as práticas
coletivas com os jogos e as brincadeiras, em
espaços e momentos em que o adulto possa
interagir e expressar com os estudantes, contribuindo para que estes expressem as suas
vontades. Com o caráter despreocupado da
atividade lúdica o indivíduo perde a condição
de obrigatoriedade de acertar, permitindo-se
experimentar, errar e aprender. Este tipo de
prática pedagógica pressupõe um indivíduo
como sujeito do processo, que interage e toma
o conhecimento num processo de construção
coletiva, onde o educador assume o papel de
mediador.
O uso de ferramentas lúdicas não
abrange somente os jogos e brincadeiras, e
sim, as diferentes estratégias que possibilitem
alcançar o indivíduo e auxiliá-lo no envolvimento global do processo ensino-aprendizagem.
Deste modo, é possível utilizar-se de músicas,
dramatizações, exploração do universo folclórico, dentre outras práticas que possibilitem a
exploração do desenvolvimento individual e as
interações. O brincar é uma atividade humana
e uma necessidade, deve ser visto não apenas
como diversão, mas também e principalmente
como facilitador no processo ensino-aprendizagem, ampliação do desenvolvimento social,
pessoal e cultural.
As brincadeiras infantis possibilitam e
contribuem para o desenvolvimento de habilidades na criança e auxiliam na criação de vínculos sociais com as interações que ocorrem
nos espaços escolares. É preciso oferecer brincadeiras às crianças que estejam de acordo
com a sua faixa etária e de acordo com o nível
de seu desenvolvimento, a fim de estimulá-lo.
O brincar na escola, especialmente na Educação Infantil, não deve ser considerado somente
como brincar em si, mas sim uma atividade
pedagógica, em que as crianças aprendam
brincando,

A prática da brincadeira na escola promove aspectos
diversos na criança que serão de grande importância
para o seu desenvolvimento. O brincar está condicionado desde sua prática livre, até uma atividade dirigida com regras e normas, os jogos são ótimos para
desenvolver o raciocínio lógico e também para o desenvolvimento físico, motor, social e cognitivo. Dentro
da Educação Infantil, o cuidar e o educar são indissociáveis, não tem como separar essas duas coisas.
Porque esses dois temas atendem uma demanda,
uma faixa etária de 0 a 6 anos, onde as crianças
estão se estruturando enquanto indivíduo, enquanto,
cidadãos; está começando a exercer a sua autonomia (WEISS, 2001, p. 20).

Kishimoto (2009) afirma que a brincadeira é um importante mecanismo para a aprendizagem da criança, elas brincam porque gostam
de fazê-lo, e isso é um fato indiscutível. Com as
brincadeiras, as crianças adquirem experiências
e descobrem o mundo ao seu redor, se comunicam e criam hipóteses que serão essenciais
para as aprendizagens futuras. [...] o poder do
jogo e de criar situações imaginárias, permite a
criança ir além do real, o que colabora para seu
desenvolvimento. Nos jogos, a criança é bem
mais do que a realidade, e desse modo que a
criança toma iniciativa, para planejar, executar e
provavelmente avaliar, seu meio de convívio. Enfim, ela aprende a tomar decisões, a introduzir o
seu contexto social na convivência.
Com o brinquedo, a criança constrói seu
mundo do faz-de-conta, onde tudo pode acontecer, onde ela pode ser quem ela quiser ser,
podendo ser a mãe, o pai, o médico, a professora entre outros, geralmente baseados em torno
de seu convívio educacional ou familiar, ela traz
para o seu universo, situações de seu cotidiano.
O brincar auxilia no seu desenvolvimento, não
sendo somente um instrumento didático que
facilita o aprendizado, mas uma atividade que
contribui para a criança exteriorizar seu potencial criativo e suas habilidades.
O brincar é um direito da criança bem
como a saúde, a educação, a proteção e os demais direitos da criança, mas o que vemos em
nossa sociedade é que o direito ao brincar está
gravemente ameaçado pelas circunstâncias do
mundo que a cerca, a escola muitas vezes o
papel que o brincar tem para a criança, e as
mesma são tidas como adulto em miniatura. O
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brinquedo traz um mundo imaginário em que os
brinquedos são incorporados neste contexto,
sob formas de bonecos, super-heróis, fantasiados de animais, máquinas e monstros. O que
fascina as crianças, só a possibilidade de ser
levada a outra realidade, em que eles acabam
comparando a vida real, com a vida por trás dos
contos, desenhos e outras referências,
Alguns autores defendem que a criança brinca por
prazer, outros dizem que ela brinca para dominar angústias ou dar vazão à agressividade. Sendo assim,
é possível perceber que o desenvolvimento infantil
encontra no brincar mecanismos para impulsionar
este processo. Portanto, o brincar se configura como
atividade social e cultural da criança e é ação que
condiciona o infantil ao mundo real por meio de uma
experimentação antecipada dos fatos cotidianos
(SANTOS, 2008, p.111).

Utilizar-se desses momentos lúdicos
como ferramenta de desenvolvimento e apropriação de saberes são propostas pedagógicas
que precisam de direcionamento e planejamento do professor para permitir que os processos
de alfabetização possam ocorrer naturalmente.
Os processos de alfabetização ocorrem com
maior facilidade para as crianças, quando se
desenvolvem em seu cotidiano.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão
bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema Alfabetização e Ludicidade. 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.

Jolivet (1975) afirma que o jogo é uma
atividade física ou mental, vinculada a uma necessidade de expansão fácil e harmoniosa e
determinada em suas modalidades pelas tendências cujo exercício pré-forma ou supre.

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
Esse autor acredita que o jogo é algo contribuições de Kishimoto (2009), Ferreiro
prazeroso e gratuito, causando o bem estar e (1986), Vygotsky (2001), dentre outros.
bom convívio social, suplementando muitos
Nesta pesquisa foram analisados alinstintos, como, por exemplo, o sexual, que é
suplementado pela dança, representações dra- guns artigos e outros trabalhos científicos que
máticas e nos romances, além dos filmes cine- discutem e apresentam reflexões e sugestões
que podem contribuir para uma maior comprematográficos.
ensão da temática apresentada neste artigo e
Brougère (2004) afirma que Piaget
foi possível constatar que as ações pedagógiclassifica os jogos em Jogos Práticos, onde
cas necessitam oportunizar os processos de
as explorações são sensoriais motoras; Jogos formação cognitiva com jogos, brincadeiras e
Simbólicos, onde há dramatização e substitui- atividades lúdicas, utilizando-se da expressão
ções de ações que aos poucos vão se incorpo- corporal em todos os seus aspectos e utilizanrando a imitação e passando a ser brinquedos do a hora de brincar como espaço para conssócio dramáticos, e por fim os Jogos com Re- trução e desconstrução de saberes, além de
gras, onde a criança precisa saber seguir ou explorar a experimentação através de atividacompreender regras. Do jogo de exercício ao des lúdicas como forma de descobrir-se como
jogo simbólico, trata-se de incorporar o mun- agente transformador do meio com que está
do exterior aos desejos e esquemas de quem interagindo, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades, valores e conceitos
joga.
pelas crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe ao educador rever seus preceitos de prática educativa, ampliando os recursos e
ações pedagógicas de modo a viabilizar este processo e procurando direcionar esforços voltados à criança e suas competências e necessidades, de modo a tornar o processo de alfabetização menos complicado’ e traumático, além de tentar diminuir a sensação de culpa e medo que,
em geral, acompanham as crianças em suas dificuldades na aquisição dos signos’ da leitura,
valorizando então o vocabulário que ela já domina, aplicando-o aos processos de alfabetização
e demonstrando à criança que aprender é fácil e divertido.
A linguagem não é simplesmente uma maneira pela qual as pessoas podem expressar
suas ideias e necessidades básicas. Assume também um papel de organização e representação
do ambiente em que o indivíduo está inserido, tornando-o capaz de dominar sua linguagem em
benefício seu e do meio.
O vocabulário da criança se amplia gradativamente. O léxico da criança se desenvolve
em conjunto com o desenvolvimento cognitivo, a criança vai experimentando diferentes ações
e adquire novos conceitos, que estarão presentes em sua memória, e serão utilizadas quando
sentir necessidade de simbolizar algo.
Cada brincadeira tem um significado próprio para a criança em seu mundo de fantasia
e em seus papéis imaginários e com a interação a brincadeira se torna mais atraente. O brincar
é uma linguagem universal e a criança em suas brincadeiras fazem de qualquer objeto um novo
brinquedo e atribui novos significados à eles, dependendo do contexto das brincadeiras. O ato
de brincar deve ser valorizado, independente do espaço e tempo em que ocorra e cabe à escola compreender as etapas da infância e como as suas etapas são desenvolvidas, promovendo
espaços de aprendizagem.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS PRINCIPAIS
CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE

RESUMO: Ao contrário do que muitos pensam, o meio ambiente não envolve somente natureza,
mas o lugar onde convivemos. Sabe-se que toda mudança significativa e concreta começa na
escola, e é ela que pode transformar e desenvolver a consciência sustentável em nossos alunos, mostrando que cada um deve fazer sua parte, por menor que seja. Questionam-se quais
são as influências e práticas que a escola tem em relação às questões ambientais? Objetivou-se analisar se a escola e a educação ambiental possibilitam aprendizagens concretas e vivências que colaborem para efetivar essas práticas. A metodologia desenvolvida neste artigo foi a
revisão bibliográfica em livros, artigos, teses e publicações on-line. Acredita-se que ao realizar
discussões sobre estes conceitos, a escola e a sociedade de modo geral, possibilitam que sejam repensadas nossas atitudes em relação ao meio ambiente e consequentemente, que haja
uma melhora considerável na qualidade de vida de todos nós. Então não nos preocupemos
apenas com o que o outro não faz, façamos nós também a nossa parte.

Palavras-chave: Produção; Consumo Excessivo; Degradação; Meio Ambiente; Papel Escolar;
Educação Ambiental.
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INTRODUÇÃO

O

artigo desenvolveu-se na observação sobre a Educação Ambiental, pois na atualidade as questões ambientais ganham visibilidade. Hoje se ampliou muito o
conceito de meio ambiente que é entendido como o local onde as pessoas vivem e se relacionam. Cada vez mais é necessário que haja indagações sobre como podemos
colaborar com este neste propósito.
A partir deste princípio questionam-se quais são as influências e práticas que a escola
tem em relação às questões ambientais? Objetivou-se analisar se a escola e a educação ambiental possibilitam aprendizagens concretas e vivências que colaborem para efetivar essas práticas.
Sabe-se que o ensino em educação ambiental, não deve constituir-se em uma disciplina
isolada, ela deve permear as diversas áreas do conhecimento da mesma maneira que permeia
nossa vida.
A educação ambiental, de nossas crianças, inclusive as pequeninas, pode e deve contribuir para a formação de cidadãos atuantes e preocupados com o meio e comprometidos com a
consciência sustentável. Pensar a ocupação da terra, o sistema de água e tratamento do esgoto,
a produção de lixo, o consumismo e a própria condição humana são necessários, caso queiramos, de fato garantir as condições de vida às presentes e futuras gerações.
Discorreu-se sobre as primeiras interferências do homem no meio ambiente. O consumo
excessivo e os danos ao meio ambiente. A linha estreita entre consumo e consumismo. Áreas
verdes: solução para muitos problemas das cidades.
A sustentabilidade depende de atitudes coletivas em prol do meio ambiente. Para mudar
a situação que vivenciamos, é necessário que a população perceba o quanto está prejudicando
o meio em que vive e, dessa forma, busque educar-se, realizando ações que beneficiem não só
a sua vida, mas também a do planeta.
A escola como ator principal deste processo precisa atuar diretamente para que isto
realmente aconteça.
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AS PRIMEIRAS INTERFERÊNCIAS DO
HOMEM NO MEIO AMBIENTE
Na antiguidade o homem para sobreviver apanhava frutos silvestres e caçava, passava a vida a colher o que a natureza oferecia.
Aos poucos, foi incorporando à sua dieta outros vegetais e sementes. Mais tarde, o homem
pré-histórico descobriu que poderia domesticar
animais, e formar rebanhos. Apesar disso continuava nômade, só que agora levava consigo
os animais.
A natureza passou a ser vista sob outro
prisma, de ameaça ela passou a ocupar uma
posição de sobrevivência. Isso significa que
desde o primeiro momento que os seres humanos começaram a interagir com o mundo ao
seu redor e a ensinarem seus filhos a fazerem
o mesmo, já estava acontecendo a educação
ambiental,
O homem começou a ter uma tendência gregária,
fundamentada inicialmente na construção de famílias,
com estreita relação e interdependência de seus membros, agindo assim, ele poderia se proteger melhor e
passar os conhecimentos adquiridos para que, outros
se beneficiassem deles (BRANCO, 2013, p. 7).

Aos poucos perceberam que, reunidos
em grupos, tinham maior defesa e divisão de
tarefas. O tamanho desses grupos variava conforme as disponibilidades de recursos ambientais, se por um lado, o trato da terra o cultivo ou
a criação de ovelhas, cabras ou vacas exigem
dispersão em grandes áreas, por outro lado,
a atividade comercial e cultural é favorecida
pela reunião em aglomerados urbanos, transformando aos poucos em cidades, estas que
passaram a se desenvolver progressivamente.

uma separação total, pois a cidade continua a
depender do campo, como fonte de alimento e
de matérias primas, é fácil perceber que são,
dois gêneros de vida bastante diferentes, um
voltado para a produção de matérias primas e
o outro para seu consumo” (BRANCO, 2013,
p. 8).
Com sua complexa organização cultural e estrutural, gerou-se um estilo de vida mais
voltado ao desenvolvimento das atividades
intelectuais do que às atividades físicas, estabelecendo uma noção de conforto bem mais
exigente do que encontramos no campo. No
entanto, o maior grau de conforto e opções de
vida acabou criando sérios problemas para o
homem moderno,
A poluição constitui apenas um dos inúmeros problemas de uma cidade, uma vez que ela é um sistema
inventado pelo homem e não um ecossistema natural
e equilibrado. Os ecossistemas são ambientes naturais que se caracterizam pela auto suficiência, isto é,
produzem tudo que necessitam consumir (BRANCO,
2013, p. 13).

A cidade não sendo auto suficiente, necessita de diversas matérias primas que vem
de fora, e gera uma série de subprodutos que
precisam ser eliminados, causando poluição
de todo o sistema. Mesmo com todos estes
problemas o ambiente da cidade, se tornou de
tal forma atraente e sofisticado que o homem
do campo já não deseja ficar na zona rural.

Aos poucos tem diminuído consideravelmente a quantidade de pessoas e trabalhadores que optam por permanecer nas lavouras,
enquanto as cidades ficam cada vez mais poAs possibilidades de modo de vida do
pulosas.
homem foram sendo diversificadas, ou ele ficava no campo, criando gado e explorando a
fertilidade da terra ou se dirigia para a cidade
onde ele poderia realizar atividades de trocas
na aquisição de bens de consumo, nascendo
assim à atividade comercial. Esta atividade comercial, por sua vez, passa a exigir todo um
conjunto de providências e de instalações, tais
como meios de transportes etc., “Nunca houve
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O CONSUMO EXCESSIVO E OS DANOS
AO MEIO AMBIENTE
Ainda que a população humana atual
decidisse satisfazer-se apenas com que a já
existe, renunciando à utilização de novos modelos de veículos, aparelhos de televisão ou
computadores, a produção dessa comodidade
não cessaria, pois a imensa maioria não possui estes bens de consumo. Além disso, cada
vez mais o homem envereda pelo caminho do
desperdício intencional, com a introdução dos
objetos descartáveis, que constituem moda
hoje em dia (BARBIERI, 2016).
E segundo o autor:
A crença de que a natureza existe para servir ao ser
humano contribui para o estado de degradação ambiental que hoje se observa. Mas certamente foi o
aumento da escala de produção e consumo que iria
provocar os problemas ambientais que hoje conhecemos (BARBIERI, 2016, p. 7).

Todos estes materiais, ao serem usados e jogados fora, contêm de forma condensada, uma forma enorme de energia, experiência, criatividade e informação que não mais é
recuperado para a natureza’ (BRANCO, 2013,
p. 37).
Por causa da moda dos descartáveis,
da mania de querer ter sempre o modelo mais
moderno, do excesso de comodismo que leva
à utilização de equipamentos automáticos e
motorizados, as pessoas sem perceber contribuem para a chamada sociedade de consumo.
Outros pontos importantes que podem ser somados a isto é a necessidade de produção, e
o aumento das populações.
Desta forma muitas indústrias se proliferam, consumindo quantidades cada vez
maiores de energia e matérias primas, gerando
poluição e outros inconvenientes para o meio
ambiente. Para garantir sua sobrevivência, o
homem civilizado tende a modificar continuamente o ambiente, preocupando especialmente em aumentar a produção de bens,

O consumo excessivo de energia e materiais, a produção de poluentes e as próprias
alterações da construção de indústrias constituem formas importantes de impactos ambientais. Há também o esgotamento das reservas
de petróleo e de outros minerais, criando assim
a necessidade de construção de novas indústrias e de utilização de novos processos de geração de energia.
Assim, na verdade, os impactos provocados por uma indústria podem extravasar
muito o espaço físico que ela ocupa. As fábricas de celulose, por exemplo, utilizam como
matéria prima a madeira extraída de milhares
de hectares de florestas de pinheiros. As siderúrgicas, outro exemplo, consomem minérios
extraídos de extensas escavações, deformando paisagens, poluindo rios com suas escórias, assoreando lagos e destruindo peixes.
A sociedade atual não pode passar
sem as indústrias, talvez fosse possível, porém,
conter o ritmo descontrolado de seu crescimento. Uma das soluções para este impasse seria,
se o homem moderno conseguisse abandonar
o consumismo que o caracteriza,
O enorme e rápido crescimento das populações humanas em todo o mundo leva a necessidade sempre crescente de aumentar a produção dos bens de
consumo. O consumismo é um processo eticamente
condenável, pois faz com que as pessoas compram
mais coisas que realmente necessitam (BRANCO,
2013, p. 39).

Por meio de sistemas complexos de
propaganda, que envolvem sutilezas psicológicas e recursos de espetaculares, industriais e
produtores em geral convencem a população
a adquirir sempre os novos modelos de carros, geladeiras, relógios, calculadoras e outras
utilidades, lançando fora o que já possui. Esse
processo garante aos fabricantes uma venda
muito maior de seus produtos, permitindo a
ampliação contínua das instalações industriais.

Pode-se dizer que produzir é desenvolver, criar bens,
serviços e informações de novos valores dentro desta grande natureza. É criar uma força no mundo econômico por intermédio da criatividade do homem, da
combinação da força humana com a energia existente na natureza (NAKATA, 2000, p. 16).
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O consumo exagerado não gera apenas os impactos ambientais decorrentes da
necessidade crescente de energia e do próprio
processo industrial, mas é causa do grave problema do esgotamento dos recursos naturais
não renováveis, pois, aqueles que uma vez consumidos não podem ser novamente repostos,
como por exemplo, o petróleo e os minérios
em geral. Hoje em dia é muito fácil comprar,
por isso, não nos questionamos sobre o consumo excessivo,
O Conselho de Regulamentação Publicitária no Brasil, os anúncios devem ser realizados de forma a não
abusar da confiança do consumidor, não explorar sua
falta de experiência ou de conhecimento e não se beneficiar de sua credulidade (VILLARINO, 2008, p. 7).

Villarino (2008) acrescenta que a todo
o momento somos bombardeados com propagandas e serviços painéis e outdoors, cartazes
e informativos eletrônicos, celulares, via televisão, rádio, correio e até mesmo por e-mail. Por
tudo isso fica difícil não ser seduzido por todo
tipo de compras.
O motivo para um número tão grande
de ofertas, é que a sociedade de consumo que
nos cerca, este sistema produtivo permite a
criação de um número grande de produtos a
um baixo custo, barateando os preços de venda dos produtos. Esse tipo de economia é baseado na concorrência entre empresas, em um
mercado livre, que gera um excedente grande
de produtos, que não são vendidos, pelo menos não em primeiro momento.
Com essas características sociais,
não é de se espantar que a publicidade e o
marketing tenham uma presença tão importante. Desta forma esta indústria, tem que oferecer aos consumidores que já satisfizeram suas
necessidades básicas, uma grande variedade
de produtos quase idênticos num mercado altamente competitivo.
Em princípio, viver nessa sociedade
traz benefício ao consumidor, já que aumentam suas possibilidades e oportunidades de
escolher produtos ou serviços necessários e
de acordo com a sua preferência e personalidade. O consumo é positivo para a sociedade
porque encoraja a produção, cria empregos e
basicamente melhora a economia de um país,

mas, no entanto, a sociedade de consumo também tem um lado menos amigável (VILLARINO,
2008). Um desses negativos é a exploração de
adultos e crianças nos países subdesenvolvidos.
Essa exploração é feita por muitas
empresas multinacionais para reduzir custos,
criando situações que se aproximam da escravidão, condições de trabalho deploráveis
durante nove horas por dia, violência física e
verbal, salários absurdamente baixos, entre outras.
Hoje, a escola e a opinião pública devem pensar em formas de conscientizar todos
os seres humanos para um consumo sustentável, priorizando o bem comum.

A LINHA ESTREITA ENTRE CONSUMO
E CONSUMISMO
O foco do consumo é apoiar a indústria e o comércio, sendo uma das mais importantes bases da economia. Mas a sociedade
hoje tem mais do que o suficiente para viver
em conforto, mas a ditadura da moda é a que
parece guiar muitas das decisões de compras,
de forma mais ou menos consciente.
Desta forma então, por muitas vezes
achamos que é “necessário” ter o último CD
do grupo tal, o DVD do filme “tal”, o novo videogame da marca “tal”, conexão com a internet,
o último mp3 player, relógios da moda, celular
com muitas funções etc.
Um dos lados negativos da sociedade
de consumo aparece quando ela se aproxima,
de forma literal, da raiz do verbo em latim para
consumir, consumir, que significa destruir ou
extinguir (VILLARINO, 2008, p.11).
Não devemos nos preocupar tanto com
esse comportamento se ele acontecer ocasionalmente. Todavia, a generalização desse comportamento pode trazer sérias consequências.
Assim, alertas têm sido emitidos com relação
aos perigos de acreditarmos que vivemos em
uma sociedade de bens ilimitados, já que ela
nos leva a uma redução drástica das reservas
de matéria prima e a um aumento da deterioração do planeta. Quando o consumo se tor568
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na um fim em si próprio, ele perde sua função
O consumismo da sociedade trouxe
de meio de satisfação das necessidades reais, outra mudança radical, ele expandiu a aborsendo transformado em consumismo,
dagem comercial para quase todas as atividades humanas, desde o lazer até as relações
O dicionário de Língua Portuguesa Houaiss define a humanas, tratando – as como mercadorias
palavra Consumismo como o estado avançado da (programas de fofoca e reality show são bons
sociedade industrial em que muitos bens são comexemplos). Dessa forma, não é de se admirar
prados e comercializados e quando muita atenção
é dada a comprar e possuir coisas que nem sempre que existam atitudes favoráveis ao consumo de
produtos supérfluos.Na realidade, o ato de ir
são necessárias (VILLARINO, 2008, p. 14).
Villarino (2008) acrescenta que, em ou- às compras foi transformado em algo mais que
tras palavras, é o hábito de gastar dinheiro com uma simples rotina.
Villarino (2008 p. 17) acrescenta que
coisas supérfluas. Mas, a cada dia fica mais
difícil definir o que é ou não supérfluo em uma no do livro “Quien va conmigo”, de Antonio
Gata, ele descreve a personalidade de um
sociedade de consumo.
Hoje o consumismo também pode ser “comprador compulsivo”. Retrata um materiaum problema sério para o indivíduo. Em espe- lista que faz das compras o centro da vida, e
cial, algumas pessoas fazem compras supérflu- justifica suas decisões e uma forma de prazer
as o tempo todo e até desenvolvem um estilo e fuga do desânimo. Além disso, esse compraexcessivo de compra, passam a ser um autên- dor acha que comprar compulsivamente ou em
tico viciado em comprar. Agindo assim, estas excesso é um comportamento generalizado na
pessoas podem causar certo desconforto com atual sociedade, sendo assim aceitável.
Diante dessa situação, as pessoas, dielas mesmas, ansiedade para comprar, depressão e culpa em relação ao que tem sido gasto, fundem a tendência de valorizar mais os oumedo de críticas de outras pessoas, além de tros, e até a si mesmo. Outro ponto que deve
ser repensado é a ideologia materialista, que
contrair muitas dívidas.
Nesse contexto social, a necessidade procura soluções para os problemas no conde comprar é constantemente gerada e nossa sumo e na realização pessoal, criando a falsa
dependência das coisas é maior. Mesmo as- impressão de que a felicidade pode ser comsim, a criação permanente de novas modas, prada.
Ao comprar, excessivamente é necestendências e avanços reduz o valor dos objetos, que desaparecem do mercado e logo são sário que se pense nas sérias consequências
substituídos por outros de melhor qualidade ou dos valores materialistas, inclusive sobre a desimplesmente mais bonito e/ou moderno. O terioração crescente do planeta e o isolamento
pouco uso das coisas e o desperdício são dois relativo a outras pessoas, que nasce da preferência da satisfação de necessidades individuefeitos evidentes desse comportamento,
O significado social dos bens de consumo também ais de forma imediata por meio da compra de
é diferente daquele da sociedade modesta. Em es- mais e mais objetos(VILLARINO, 2008).
Como alternativa para o consumismo,
pecial, os objetos se tornam símbolos de prestígio
e superioridade, já que não são mais escondidos, podemos citar a escolha da filosofia da simplimas sim, exibidos e até mesmo destacados de forma cidade voluntária, que é adotada por um númeaberta. É visto que hoje, à ostentação prevalece, pois ro crescente de pessoas. Outro exemplo a ser
passamos de uma sociedade que evitava a inveja copiado, é que em alguns lugares nos Estados,
para outra que procura a inveja (VILLARINO, 2008 a filosofia do consumo excessivo é questionada.O sucesso em termos de bem estar map. 17).
terial e status, redefine o que é a “boa vida”
com base na moderação e na harmonia com
a natureza. Lá, inclusive já existe um dia que é
tido como o “dia sem consumo”, ele aconte569
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ce todos os anos, com a intenção de fazer os
cidadãos pensarem sobre a dependência de
objetos e também de alertá-los sobre os riscos
de consumismo. Por meio de atitudes simples
podemos trabalhar a questão do consumismo
(VILLARINO, 2008).
A escola, como principal formadora,
precisa atuar mais diretamente nesta questão,
enfatizando a educação financeira e orientando sobre os perigos do consumismo para a
pessoa e para o meio ambiente. Neste sentido
a sociedade de um modo geral deve procurar
entender que a moderação no consumo é saudável e que o dinheiro poupado pode trazer outros benefícios que não sejam só as compras
(VILLARINO, 2008).
No consumo ideal, que deve prevalecer é que, todos os bens devem ser usados ao
máximo, todos os objetos precisam ter funções
específicas. A ostentação e tudo que possa
causar inveja devem ser evitados, o mercado e
o consumo, podem ser limitados a bens fundamentais. É necessário não promover o sucesso
individual, pensar na coletividade, evitar que o
que foi comprado seja mostrado abertamente e nos vangloriamos disso. Para conter os
danos ao meio ambiente, causados por uma
produção não sustentável, e garantir a sobrevivência das gerações futuras, é preciso que
mudemos nossos hábitos de consumo (VILLARINO, 2008).
A publicidade hoje por muitas vezes
nos é apresentada como uma mensagem de
interesse comercial, que visa apresentar vantagens de um determinado produto, ou convencer o público da necessidade de adquiri-lo,
apelando para desejos, gostos, ideias, necessidades, vaidades, glamour, sucesso, riqueza e
outros aspectos estéticos, como êxito, atração,
jovialidade, sensacionalismo etc. (VILLARINO,
2008).

Em alguns casos, explora a imagem da
mulher, apresentando-a quase despida e como
um objeto, ou ainda não traz informações que
ajudem o consumidor a tomar decisões fundamentadas. A propaganda pode levar à prática
de hábitos alimentares pouco saudáveis, fazendo com que os consumidores ajam por impulso
e não por necessidade, inclusive promovendo
o uso irracional e indiscriminado de medicamentos. Outro ponto que precisa ser repensado é o fato que esta propaganda sem ética,
incentiva o consumismo, provocando atitudes
que fazem mal ao bolso e prejudicam o meio
ambiente além de criar falsas necessidades. Induzindo principalmente nossos jovens ao vício,
álcool e cigarro (VILLARINO, 2008).
Em vez de incutir a necessidade de se
consumir de forma racional e consciente, a publicidade também explora pontos vulneráveis
para convencer o público a consumir sem necessidade, incentivando, assim, o consumismo,
o qual pode levar o planeta ao colapso! “Essa
nova posição implica produzir para o consumo e consumir pelo bem da humanidade e do
meio ambiente” (VILLARINO, 2008).
A sociedade atual precisa repensar em
suas atitudes, pois hoje, temos a noção que,
qualquer objeto, atividade ou relação pode ser
comprada ou vendida. Sabe-se, no entanto,
que as coisas não são assim, mas a todo o
momento a sociedade do consumo quer nos
convencer que é assim que funciona. Então
precisamos buscar reduções dos níveis de
consumo, dando prioridade a práticas que promovam o desenvolvimento sustentável.
A moderação deve ser vista como uma
característica da sociedade evoluída, que deve
revelar a necessidade de se ter o essencial
para viver e para cuidar. Consequentemente,
economizar é o valor mais importante, neste
tipo de sociedade, os objetos são poucos, e
só se justificam se forem essenciais à vida, ou
seja, se cobrirem as necessidades humanas
básicas: alimentos, vestimentas, saúde e outras (VILLARINO, 2008).

570

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

A ostentação de posses deve ser malvista, em uma sociedade evoluída e igualitária,
pois enquanto geralmente existe uma forte solidariedade entre seus membros, que apóiam
uns aos outros, a sociedade que ostenta procura ser superior, e mostrar que tem mais que
o outro gerando assim, inclusive mais violência
e revolta.Os adolescentes nos dias de hoje são
mais quem sofre com este tipo de sociedade,
pois acreditam que para serem aceitos precisam ter este ou aquele produto, o que ocasiona roubos e prisões nesta faixa etária (VILLARINO, 2008).
É necessário que se pense em tudo
isso, quando compramos indiscriminadamente.
As lojas do comércio justo devem ser valorizadas e vistas como uma alternativa de consumo, pois ela nos oferece a garantia de que
as pessoas que produzem seus itens têm salários justos e um tratamento adequado. A escola precisa intervir diretamente nesta questão,
priorizando o trabalho em Educação Ambiental, onde principalmente, os jovens devem ser
conscientizados, que é preciso se preocupar
com ser e não apenas com o ter, só assim teremos uma sociedade mais humana e coerente
(VILLARINO, 2008).

A EDUCAÇÃO SOBRE AS ÁREAS
VERDES: SOLUÇÃO PARA MUITOS
PROBLEMAS DAS CIDADES
O homem para construir as cidades
derruba quase todos os bosques e matas que
encontra. Até mesmo nos loteamentos feitos
nas praias já começam derrubando coqueiros,
tirando toda beleza da paisagem, nas zonas
urbanas as pessoas não aprovam árvores no
quintal ou mesmo na calçada, relatam que causam diversos problemas.
Dizem ainda que as folhas sujam as
calçadas, as raízes quebram o cimento e entope canos de esgotos, os galhos batem nos
fios elétricos, por esses motivos as pessoas
optam por não plantar árvores no quintal ou
nas calçadas. No entanto, as árvores têm pa-

pel importantíssimo na manutenção do equilíbrio climático,
Parece ser uma tendência generalizada a de pavimentar, ladrilhar e cimentar toda a cidade. Com isso,
toda a água da chuva que cai é canalizada para coletores subterrâneos de águas pluviais que depois vão
para os rios sobrecarregando-os. Se, ao contrário,
usássemos a maior área do terreno para fazer jardins
e gramados, essa água estaria se infiltrando no solo
(BRANCO, 2013, p. 52).

As árvores além de fazer sombra ainda
refrescam o meio ambiente, até mesmo as folhas das árvores absorvem, isto é, retira do ambiente uma enorme quantidade de radiações
quentes produzidas pelo sol (BRANCO, 2013).
A clorofila desempenha, assim, uma
função de filtro: recolhe as luzes de cor avermelhadas, que são muito quentes, e deixe as
de cor esverdeadas, que são mais frias. As
plantas também são verdadeiras bombas de
sucção, ao extrair continuamente água do solo
para devolvê-la ao ar. Essa devolução é feita
por transpiração através das folhas, que é um
processo de evaporação (BRANCO, 2013).
Por todas essas razões, a abundância
de árvores, arbustos e áreas verdes podem refrescar muito, um bairro, uma rua e até mesmo
toda cidade. A presença dessas árvores tem
ainda muitos outros benefícios sobre o clima,
inclusive alterando os ventos, tornando os mais
brandos, frescos e menos carregados de poeira, amenizando inclusive o efeito estufa, pois
eles consomem gás carbônico em abundância, em troca devolvem ao ar quantidades significativas de oxigênio (BRANCO, 2013).
Para o meio ambiente são muito importantes que ocorra a manutenção de jardins,
ruas arborizadas, grandes parques e áreas verdes, possibilitando o bem estar das pessoas
que moram no entorno, além de minimizar o
grave problema do desmatamento que interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas que moram nas cidades.

571

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

O artigo da professora Isabelle Meunier
(2008) “Porque as áreas verdes são tão importantes para a cidade?” ressalta os benefícios
de áreas verdes, e ainda relembra como um
direito de todo ser humano:
O caput do Artigo 225 da Constituição Federal inicia-se com uma declaração fundamental: ‘Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essa frase define de forma sintética o
caráter coletivo dos bens e serviços ambientais e coloca-os como um direito das pessoas, a ser defendido pelo poder público e pela coletividade. Nos socioecossistemas urbanos, onde as condições naturais
se encontram quase completamente alteradas e, na
maioria das vezes, degradadas, as áreas verdes de
diversas categorias representam um recurso precioso para a melhoria da qualidade ambiental.(BRASIL,
1988, p. 2 apud MEUNIER, 2008, p. 1).

O termo sustentabilidade tem se tornado cada dia mais popular, inclusive no mundo dos negócios, as empresas começam a ter
esta noção, algumas alardeiam medidas para
serem vistas como empresas responsáveis
e preocupadas com o nosso meio ambiente.
Mas a questão é bem mais abrangente e tem
tudo a ver com a educação. Um dos conceitos
básicos da sustentabilidade é a relação entre
as coisas (BRANCO, 2013).
As ações de cada pessoa repercutem
na família e, em cadeia, na escola, no bairro,
no país e no mundo. Apesar de toda esta responsabilidade e este compromisso não devemos ver isso como um peso e nem só como
responsabilidades dos governos, mas considerar, que cada um de nós deve fazer o que está
ao nosso alcance para alcançar o equilíbrio
(BRANCO, 2013).

É preciso desenvolver a cidadania ambiental e a cultura de sustentabilidade, com
Para Capra (2012) a sustentabilidade
base em um fazer pedagógico que conjugue a não é uma propriedade individual, mas de uma
aprendizagem, a partir da vida cotidiana (PRA- teia completa de relacionamentos. O termo
DO, 2008). E segundo Branco,
sustentabilidade começou a tomar forma em
A solução é aumentar as áreas verdes, pois com a 1972, quando o economista polonês naturalimaior absorção do gás carbônico do ar, possibilitar zado francês Ignacy Sachs falou em eco dea redução da temperatura e embelezar muito a paisa- senvolvimento.
gem. Nas cidades também podem ter, apenas, os deA educação ambiental tornou-se lei em
nominados espaços livres e não necessariamente as 27 de Abril de 1999, pela Lei n° 9.795 – Lei da
áreas verdes, pois estes espaços urbanos não cons- Educação Ambiental, onde em seu Art. 2 afirtruídos apenas de elemento vegetal, e mesmo assim ma: A educação ambiental é um componente
oferecem benefícios ambientais, socioculturais e até essencial e permanente da educação nacional,
econômicos para a cidade (BRANCO, 2013, p. 61). devendo estar presente, de forma articulada,
em todos os níveis e modalidades do processo
A história da evolução do homem mos- educativo, em caráter formal e não formal.
tra-nos como nos distanciamos da natureza e
Desta forma, observa-se que todos têm
transformamos nosso modo de ver e agir no o dever de cuidar e respeitar do meio ambienambiente. A descoberta do fogo e o conheci- te, nesta mesma lei o legislador ressalta que:
mento da agricultura, entre outras conquistas, o Cabe ao poder público promover a educação
homem produziu excedentes para que pudesse ambiental em todos os níveis de ensino e a
viver mais e melhor. Para garantir o bem-estar conscientização de todos. Entende-se que toda humanidade são necessárias novas manei- dos os projetos de educação ambiental devem
ras de pensar e de agir. Dar o primeiro passo ter acompanhamento e continuidade, para que
é essencial para que o mundo seja mais justo as ações não se percam ao longo do caminho.
e o meio ambiente equilibrado, todos inclusive
Muitas vezes deparamo-nos com projea escola tem tudo a ver com isso (BRANCO, tos que dão resultado, que sensibilizam muitas
2013).
pessoas, mas que ao término do ano, e sem
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o devido acompanhamento, acabam desmotivando a população envolvida, porque muitas
de nossas ações cotidianas são influenciadas
ou bombardeadas o tempo todo pelas demais
pessoas, que não estão sensibilizadas e continuam degradando o meio ambiente sem preocupação alguma.
No artigo 3 da Lei, 9795, de 1999 pode-se ler: Como parte do processo educativo
mais amplo, todos têm direito à Educação Ambiental, incumbindo: Ao poder público nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição
Federal de 1988 definir políticas públicas que
incorporem a dimensão ambiental, promover
a Educação ambiental em todos os níveis de
ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente (CAPRA, 2012).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa realizaram-se à revisão
bibliográfica por meio da qual foram analisados
livros, artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que contribuíram para
uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

Para Meunier (2008) os benefícios das
áreas verdes é um direito de todo ser humano que necessita de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Prado (2008) julga
necessário o desenvolvimento da cidadania
ambiental e a cultura de sustentabilidade, com
base em um fazer pedagógico que conjugue a
aprendizagem, a partir da vida cotidiana.
Conforme Villarino (2008) a todo momento somos bombardeados por propagandas e serviços painéis e outdoors, cartazes e
informativos eletrônicos ficando difícil não ser
seduzido por todo tipo de compras aumentando assim o consumismo. Nakata (2000) comenta que produzir é desenvolver, criar bens,
serviços e informações de novos valores dentro desta grande natureza.
Os autores supracitados nos levaram a
acreditar que a sustentabilidade depende de
atitudes coletivas em prol do meio ambiente,
ou seja, é necessário que o ser humano perceba o quanto prejudica a natureza e o meio
ambiente em que vivem por meio do consumismo excessivo. Somente com essa percepção e
conscientização será possível preservar a natureza e o meio ao qual pertencemos.

Como aporte tivemos os trabalhos de
Barbiere (2016), Branco (2013), Capra (2012),
Meunier (2008), Prado (2008), Villarino (2008)
e Nakata (2000) que abordam as temáticas e
questões sobre o tema em questão discutido
neste artigo. Barbieri (2016) afirma ter sido o
aumento da escala de produção e consumo
as causas dos problemas ambientais que hoje
conhecemos;
Já Branco (2013) diz que os ecossistemas são ambientes naturais que se caracterizam pela autossuficiência de produção tudo
que necessitam consumir. Capra (2012) por
sua vez diz que a sustentabilidade não é uma
propriedade individual, mas de uma teia completa de relacionamentos;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após toda tentativa em refletir sobre a educação ambiental algumas questões merecem
ficar como conclusão deste artigo, pois o processo educacional transcende os muros de uma
instituição de ensino. A escola não pode ser considerada a única responsável pela educação,
pois o conceito de educação é mais amplo do que o ensino, mais abrangente, e significa um
processo continuado de aprendizagem, um aprender a aprender.
É possível perceber isso, desde o início da civilização, pois no primeiro momento em que
os seres humanos começaram a interagir com o mundo ao seu redor e a ensinarem seus filhos
a fazerem o mesmo, estava acontecendo educação, e Educação Ambiental.
Quando se recusa produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente está contribuindo para um mundo mais limpo. Devem-se preferir produtos de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente e sempre fiquem atentos às datas de validade dos produtos. Recusar sacos plásticos e embalagens não recicláveis, aerossóis e lâmpadas fluorescentes. Recusar
o que não é necessário e também os produtos que agridam o meio ambiente. Evitar o excesso
de embalagens.
Nossa sociedade desenvolveu uma relação pouco responsável em relação aos resíduos.
Na maioria das vezes eles são descartados em sacos que são recolhidos nas ruas e desaparecem. É preciso mudar essa cultura, implantar a separação dos resíduos por classe, tipo e materiais, de forma a permitir o sucesso da reciclagem e do reuso. Existem ainda em vários locais,
os lixões, esses que são depósitos de lixo a céu aberto, sem nenhum controle de poluentes, que
contaminam o solo e a água.
Observa-se que muitas vezes nossas boas intenções ficam apenas no campo das palavras e aí perdemos ótimas oportunidades de concretizar as ações. É claro que houve muitos
avanços na escola e na Educação ambiental no Brasil. Mas ainda falta muito a fazer e muito para
tornar a Educação Ambiental como principal aliada aos caminhos seguros para encontrar a tão
sonhada sustentabilidade que almejamos.
Acredita-se ser necessário pensar a ocupação da terra, o sistema de água e tratamento
do esgoto, a produção de lixo, o consumismo e a própria condição humana, caso queiramos de
fato garantir às presentes futuras gerações a qualidade de vida.
Considera-se que a sustentabilidade depende de atitudes coletivas em prol do meio
ambiente e para mudar a situação que vivenciamos, é necessário que
a
população perceba o quanto está prejudicando o meio em que vive e,
dessa forma, busque educar-se, realizando ações que beneficiem não
só a sua vida, mas também a do planeta.
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AS QUEIMADAS: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

RESUMO: O presente trabalho trata de uma pesquisa bibliográfica documental com referências
em alguns autores como: Trajber e Sorrentino (2007), Araújo e Santos (2016), Jacobi (2003) e
Lei Federal nº 9.795 (1999). Com o período seco, a prática de limpezas de terrenos por pessoas usando as queimadas aumenta significativamente entre os meses de junho e outubro
em vários estados brasileiros. As queimadas trazem problemas à saúde das pessoas, ao meio
ambiente e às vezes até prejuízos a fazendeiros e empresas. Trabalhar esse tema na escola
é interessante por se tratar de educação ambiental relacionada à saúde das pessoas e ao
meio ambiente, além de ser uma forma de estudos e pesquisas para que os alunos ganhem
conhecimento e consciência de educação ambiental e de como as queimadas são prejudiciais
a todos os seres vivos. A metodologia foi por meio de estudos de revisão teórica. O objetivo
da pesquisa é mostrar problemas gerados pelas queimadas descontroladas e os efeitos que
elas podem causar na população e no meio ambiente. Salientar ainda, o cumprimento de leis
e a conscientização de pessoas, quanto aos riscos das queimadas, mencionando ainda, a importância de preservar a fauna e a flora dos ambientes para o bem de todos os seres vivos. O
estudo mostra que as instituições de ensino, governos, empresas, proprietários de terras e as
pessoas em geral, têm sua parcela de responsabilidade com a educação ambiental.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Queimadas; Saúde.
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INTRODUÇÃO

A

s queimadas são um dos problemas que todos os anos causam transtornos à
população e prejudicam o meio ambiente. A diminuição da umidade do ar e problemas respiratórios são algumas das consequências geradas pelas queimadas.
De acordo com Santos Gonçalves (2005, p. 22). “O Brasil perde anualmente extensas áreas
de florestas, campos e pastos por ocorrências de incêndios florestais advindo das queimadas.”
Percebe-se que, os problemas gerados pelas queimadas não configuram transtornos restritos a
certos lugares ou pessoas, mas, para o todo Brasil.
Este trabalho se justifica por observar que, todos os anos, as queimadas ocorrem em vários municípios e estados brasileiros, principalmente entre os meses de junho e outubro, período
de estiagem e de tempo seco. Além disso, existem entre muitas pessoas, a cultura de limpar o
terreno usando fogo para, posteriormente, fazer seus cultivos com plantações ou outras finalidades agropecuárias.
A pesquisa procura dar importância à educação ambiental em paralelo com a escola, na
qual os alunos da segunda fase do Ensino Fundamental podem ter consciência de suas responsabilidades e ainda, como pessoas de bem e bons cidadãos, precisam ter a atenção necessária
e os cuidados para com o meio ambiente.
As queimadas são problemas para a sociedade e o meio ambiente. Elas ocorrem tanto
de forma controlada, como também de modo indevido. Os descuidos das pessoas ou a falta de
informações ocasionam situações que prejudicam não só a saúde das pessoas, mas acarretam
prejuízos diversos a todos, além de causar danos à fauna e à flora.
O processo de metodologia do trabalho consiste em estudos bibliográficos, documentais e observações em telejornais. A pesquisa se subdivide em etapas, conforme a análise de
informações realizadas nos meios pesquisados. Esta pesquisa traz uma correlação das causas
e consequências que as queimadas provocam na natureza, bem como os prejuízos acarretados
para empresas, fazendeiros e chacareiros, e ainda problemas de saúde pública. Muitas pessoas
apresentam problemas de saúde relacionados às queimadas e acabam por procurar os meios
de atenção à saúde, resultando em aglomeração nos espaços de saúde de indivíduos com quadro clínico semelhante.
Assim, o presente trabalho traz como objetivo mostrar problemas gerados pelas queimadas descontroladas e os efeitos que elas podem fazer na população e no meio ambiente. A
educação ambiental é oportuna para ser trabalhada nas escolas, pois ajuda os alunos a desenvolver conceitos relacionados ao cuidado adequado da natureza, ao bem estar da população e
às características das biodiversidades.
A pesquisa discorre sobre as causas e consequências das queimadas e sobre as normas legais e responsabilidades dos entes governamentais, das pessoas, das instituições de ensino e dos meios de comunicação em relação à educação ambiental e à atenção aos espaços
naturais que precisam de cuidados.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ESCOLA

Os autores falam de valores, respeito,
cultura, ética, compromissos e atitudes que os
seres humanos devem ter com a diversidade
biológica do planeta em que vivemos. A questão de cuidar do planeta Terra deve ser de todos, e isso inclui as várias instâncias de governos, as empresas, as ongs, as instituições de
ensino e a sociedade, os quais devem zelar
pela preservação do meio ambiente.

Em 2019, as queimadas no Brasil aumentaram muito em comparação com o ano
de 2018, segundo o Portal de Notícias do G1
(2019). Uma reportagem deste site declara:
“As queimadas no Brasil aumentaram 82%
em relação ao ano de 2018 se comparados
ao mesmo período de janeiro a agosto, foram
71.497 focos neste ano, contra 39.194 no ano
No Brasil, todos os anos, muitos mupassado.” Os números mostram um aumento
significativo quando comparados os anos de nicípios e estados se deparam com situações
de queimadas. Os incêndios causam a destrui2019 e 2018.
ção de vegetação, degradam o terreno, cauO aumento constante das queima- sam erosão, espantam animais e aves, destrodas tem várias causas a serem relacionadas, em as formas de vida existentes na natureza,
como por exemplo a expansão de pastagens, diminuem a capacidade de multiplicação da
as necessidades relacionadas à agricultura e biodiversidade e causam outros problemas ira limpeza de áreas para outras finalidades de reparáveis.
interesse dos proprietários de terras. Persiste
As queimadas podem ser usadas
também uma tradição cultural entre algumas
pessoas de praticar as queimadas para a lim- como forma de preparação da terra para depeza de terrenos, para então fazer o cultivo terminado fim, mas, para isso, os proprietários
de plantações ou usá-los para outras práticas precisam atender a uma série de medidas e
precauções. É necessário também obter a peragropecuárias.
missão de órgãos do governo. Geralmente, as
A preocupação com o meio ambiente autorizações são conferidas por secretarias esé um dever de todo ser humano. A vida não pecíficas do governo de cada estado onde se
se restringe somente à raça humana, mas a to- localiza a propriedade.
dos os seres vivos, porque existe uma grande
Um dos grandes prejuízos das queimavariedade de sistemas biológicos e devemos
cuidar dessa biodiversidade. A educação am- das é que, além de destruir a vegetação exisbiental deve ser iniciada desde cedo. Trajber e tente, estas carregam junto todas as formas de
vida, levando consigo microorganismos contiSorrentino (2007):
dos no solo que podem causar a perda da bioA educação ambiental assume assim a sua parte no diversidade existente onde o fogo passa.
enfrentamento dessa crise, radicalizando seu compromisso com mudanças de valores, comportamentos, sentimentos e atitudes, que deve se realizar junto
a totalidade dos habitantes de cada base territorial
de forma permanente, contínua e para todos. Uma
educação que se propõe a formar processos continuados que possibilitem o respeito à diversidade
biológica cultural, étnica, juntamente com o fortalecimento da resistência da sociedade a um modelo
devastador das relações de seres humanos entre si
e destes com o meio ambiente (TRAJBER; SERRENTINO, 2007, p. 14).

O Sistema Nacional de Meio Ambiente
(SISNAMA), é o órgão competente para regular as queimadas em território nacional. Dentre
algumas recomendações descritas no artigo 4º
do SISNAMA (Decreto nº 2.661, de 08 de julho
de 1998), está a obtenção de autorização para
queimadas controladas previamente à operação de emprego do fogo.
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No Brasil (1998), segundo o texto do
Isso é algo preocupante porque apaDecreto nª 2.661, o interessado deve:
rentemente, muitas pessoas insistem em fazer
queimadas descontroladas, sem preocupação
I - Definir as técnicas, os equipamentos e a mão de com o respeito às normas definidas pelo SISobra a serem utilizados;
NAMA. Não só isso: muitos não se preocupam
II - Fazer o reconhecimento da área e avaliar o mate- com as outras pessoas, com os animais e com
rial a ser queimado;
a vegetação, bem como com o impacto sobre
III - Promover o peneiramento dos resíduos de vege- rios, córregos e o meio ambiente.
tação, de forma a limitar a ação do fogo;
IV - Preparar aceiros de no mínimo três metros de
largura, ampliando esta faixa quando as condições
ambientais, topográficas, climáticas e o material combustível a determinarem;
V - Providenciar pessoal treinado para atuar no local
da operação, com equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar propagação do fogo fora dos
limites estabelecidos;
VI - Comunicar formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a queima controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente, e com a antecedência necessária, a operação será confirmada com
a indicação da data, hora do início e do local onde
será realizada a queima;
VII - Prever a realização da queima em dia e horário
apropriados, evitando-se os períodos de temperatura
mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação;
VIII - Providenciar o oportuno acompanhamento de
toda a operação de queima, até sua extinção, com
vistas à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo
(BRASIL, 1998, Decreto nº 2.661).

O decreto mostra a importância do controle das queimadas para que, dessa forma, se
evitem problemas maiores. Com o descontrole,
os incêndios podem chegar a lugares protegidos, como reservas ambientais, parques ecológicos, residências, fazendas e pastos com animais domesticados. Também pode ocasionar
prejuízos às empresas que prestam serviços
de energia e, de modo geral, a população e
empresários que podem sofrer prejuízos quando as normas não são seguidas.

A questão do ensino em educação ambiental presume trabalhar com propostas metodológicas nos níveis de ensino, em cada etapa
da educação. De modo que, os alunos tomem
conhecimento da importância da educação
ambiental, que pode ser desde conhecimento
local, regional até o nacional, pois os meios
são interligados e se complementam.
No Brasil (1999), a Lei nº 9.795, no artigo 2º preconiza:
A educação ambiental é um componente essencial
e permanente da educação nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999, Lei nº 9.795).

O dever com a educação ambiental é
de todos, seja ela formal ou não formal. Os
estabelecimentos de ensino devem promover
os meios necessários para que haja uma participação maior dos estudantes com a causa da
educação ambiental.

Na conformidade da Lei Federal nº
9.795, Brasil (1999), traz como objetivos fundamentais no seu artigo 5º:
I - O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos,
culturais e éticos;
II - A garantia de democratização das informações
ambientais;
III - O estímulo e o fortalecimento de uma consciência
crítica sobre a problemática ambiental e social;
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IV - O incentivo à participação individual e coletiva,
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do
exercício da cidadania;
V - O estímulo à cooperação entre as diversas regiões
do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade,
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade e sustentabilidade;
VI - O fomento e o fortalecimento da integração com
a ciência e a tecnologia;
VII - O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos
para o futuro da humanidade (BRASIL, 1999,DEC.
Nº 9.795).

Sendo esses os principais objetivos tratados na lei, de forma individual e coletiva, ver-se a questão da sustentabilidade, integração
entre ciências e tecnologia visando a garantia
participativa dos entes de governos e outras
instâncias. Objetivando um olhar atento a cidadania e a educação ambiental. Araújo e Santos
(2016), afirmam em sua pesquisa sobre educação ambiental:
A Educação Ambiental constitui seus fundamentos
básicos na formação cidadã, os quais são: conscientização, conhecimento, mudança de comportamento,
desenvolvimento de competências, capacidade de
avaliação e participação dos indivíduos. A tendência
da Educação Ambiental Escolar é de se tornar não
só uma prática educativa, ou uma disciplina a mais
no currículo, mas sim consolidar como uma filosofia de educação presente em todas as disciplinas já
existentes, e possibilitar uma concepção mais ampla
do papel da escola no contexto ambiental local e planetário contemporâneo (ARAÚJO; SANTOS, 2016, p.
42).

Não cabe somente às disciplinas de
Ciências ou Geografia discutir e promover estudos e trabalhos ambientais nas escolas ou
outros espaços de ensino. Antes, é necessária
uma articulação integrada das diversas disciplinas escolares, trabalhando com os estudantes

propostas de estudos ambientais para o saber
e conhecimento responsável dos alunos e para
uma construção cidadã de pessoas conscientes em relação à preservação dos diversos
tipos de ambientes e até mesmo do planeta
Terra.
A escola como parte integradora e promotora de ensino e pesquisa, pode com base
nas Diretrizes Curriculares, promover projetos
de educação ambiental, integrando as disciplinas escolares que compõem os cursos de ensino de suas responsabilidades para os alunos
em processo de formação e aprendizagem.
Carneiro e Santos (2014):
A educação ambiental deve, portanto, acontecer por
meio do envolvimento dos alunos em atividades que
analisam e investigam a realidade vivida, contribuindo para uma correlação entre a forma correta de tratar o meio ambiente e as ações atribuídas à falta de
informação e conhecimento, onde estes passarão a
ser capazes de promover interação sobre a forma
correta de ação, que vise o cuidado e novas formas
de agir, sem causar danos ao meio ambiente, do qual
este mesmo aluno faz parte (CARNEIRO; SANTOS,
2014, p. 2).

O aluno é parte do processo de ter
consciência dos cuidados com o ambiente natural que ele vivencia. E a questão deve ser expandida para outras pessoas, tanto para quem
vive na zona rural como para quem mora na
zona urbana. O cuidado é amplo e todos devem ter atenção a isso.
No Brasil (1999), a Lei Federal nº
9.795, no artigo 3º incisos I a VI, menciona
a responsabilidade de diversas instâncias, discorrendo que cabem:
I - Ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225
da Constituição Federal, definir políticas públicas que
incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o
engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
II - Às instituições educativas, promover a educação
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ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem;
III - Aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Meio Ambiente - Sisnama, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
IV - Aos meios de comunicação de massa, colaborar
de maneira ativa e permanente na disseminação de
informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua
programação;
V - Às empresas, entidades de classe, instituições
públicas e privadas, promover programas destinados
à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria
e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho,
bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente;
VI - À sociedade como um todo, manter atenção
permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva
voltada para a prevenção, a identificação e a solução
de problemas ambientais (BRASIL, 1999, Lei Federal
nº 9.795).

Percebe-se nos incisos da lei supracitada que as responsabilidades não cabem somente aos estabelecimentos de ensino. A responsabilidade ambiental é de todos, por se tratar do
lugar em que todos habitamos e do qual todos
nós dependemos, por isso a importância de
preservar, cuidar e zelar para o bem das pessoas e ainda para o bem das aves, animais, rios,
córregos e da natureza como um todo.
É fato que se pode começar pelas escolas, abrangendo crianças que estão em processo de desenvolvimento e ajudando-as a se
tornar adultos conscientes de suas responsabilidades como cidadãos. De modo geral, a escola
pode dar os primeiros passos, pelo fato de trabalhar com crianças, adolescentes e jovens em
processo de formação e aprendizagem.
A questão das queimadas, seja em ambiente urbano ou rural, precisa ser mais debatida e implementada nos meios escolares, considerando que muitas cidades possuem muitas
áreas verdes e lotes baldios que ocasionam a
propagação das queimadas indevidas por moradores e pessoas sem conhecimento de educação ambiental e também das responsabilidades penais que podem sofrer se for comprovado
um ato criminoso e intencional.

A Lei Federal nº 9.795, BRASIL, (1999),
menciona o artigo 7º:
A Política Nacional de Educação Ambiental envolve
em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente
- Sisnama, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental (BRASIL, 1999, Lei nº
9.795).

Visa-se uma união entre várias instituições sejam governos, sistemas de ensino e
instituições não governamentais, no qual devem haver uma cooperação uniforme no cuidado com a educação ambiental, cabendo ainda,
ações integradas com a política nacional de
educação ambiental.
Além disso, muitos estados possuem
áreas de preservação demarcadas, servindo
como um bem natural para o estado e para a
nação. Algumas dessas áreas são sítios arqueológicos ou possuem fauna e flora ricas em
biodiversidade, e precisam ser preservadas, ou
ainda, precisam ser cuidadas para manter um
equilíbrio natural no meio ambiente.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SOCIEDADE
E SUSTENTABILIDADE
A educação ambiental com a sustentabilidade provoca debates e discussões em vários meios sociais e também dentro das instituições de ensino. Um tema que traz discussões
entre governos, pessoas, ongs, especialistas e
pesquisadores. Jacobi (2003), discorre:
A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto
marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a
educação ambiental. A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo, potencializando o engajamento dos diversos sistemas
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de conhecimento, a capacitação de profissionais e a
comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, a produção de conhecimento
deve necessariamente contemplar as inter-relações
do meio natural com o social, incluindo a análise dos
determinantes do processo, o papel dos diversos
atores envolvidos e as formas de organização social
que aumentam o poder das ações alternativas de um
novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize
novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental (Jacobi, 2003, p. 190).

Reflete-se pensar num conjunto de
atores envolvidos na relação de educação ambiental e social, procurando meios apropriados
que contemplem as ações inter-relacionadas
de grupos de pessoas com o meio ambiente.
Algo que possa correlacionar educação ambiental com desenvolvimento sustentável, sem
agredir a natureza de forma tão intensiva. Jacobi (2003), menciona:
A partir da Conferência Intergovernamental sobre
Educação Ambiental realizada em Tbilisi (EUA), em
1977, inicia-se um amplo processo em nível global
orientado para criar as condições que formem uma
nova consciência sobre o valor da natureza e para
reorientar a produção de conhecimento baseada nos
métodos da interdisciplinaridade e nos princípios da
complexidade. Esse campo educativo tem sido fertilizado transversalmente, e isso tem possibilitado a
realização de experiências concretas de educação
ambiental de forma criativa e inovadora por diversos
segmentos da população e em diversos níveis de formação. Jacobi (2003, p. 190).

A preocupação com a educação ambiental, já tem muito tempo. Muitos eventos
pelo o mundo com especialista e entes governamentais, já mostravam serias preocupações
com a preservação do meio ambiente. Propostas foram sugeridas para com o cuidado do
meio ambiente. Percebe-se ainda que, a educação ambiental é um campo de estudos globais, pois envolve fatores naturais e sociais.

Jacobi (2003), discorre:
Existe, portanto, a necessidade de incrementar os
meios de informação e o acesso a eles, bem como o
papel indutivo do poder público nos conteúdos educacionais, como caminhos possíveis para alterar o
quadro atual de degradação socioambiental. Trata-se
de promover o crescimento da consciência ambiental, expandindo a possibilidade de a população participar em um nível mais alto no processo decisório,
como uma forma de fortalecer sua co-responsabilidade na fiscalização e no controle dos agentes de
degradação ambiental (JACOBI, 2003, p. 192).

Os meios de informações têm papel
importante quanto aos conteúdos relacionados ao meio ambiente, as pessoas precisam
ter consciência ambiental juntamente com o
poder público. Responsabilidades que devem
ser expandidas em diversos meios e espaços
como a educação para formação de pessoas
críticas e ativas nas questões sociais ambientais ou sustentabilidade ambiental.
A escola tem papel fundamental no
processo de informação na área de educação
ambiental. Nesse contexto insere-se o educador, que precisa promover conteúdos interdisciplinares com meio ambiente, oportunizando
conhecimento aos estudantes (JACOBI, 2003,
p. 193), “O educador tem a função de mediador na construção de referenciais ambientais e
deve saber usá-los como instrumentos para o
desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza.” Uma reflexão que
precisa ser melhorada entre educadores que
podem promover conhecimentos significativos
com educação e educação ambiental.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho consiste em um
estudo descritivo bibliográfico, documental, utilizando de sites de reportagens na internet, leis,
decretos e telejornais. O texto descreve sobre
as causas e consequências das queimadas e
a importância da educação ambiental para ser
trabalhada nos espaços de ensino.
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Como parte deste processo metodológico de pesquisa documental, no qual essa
técnica considera vários materiais como: livros,
jornais, gravuras, tabelas, pinturas, leis, decretos e outras fontes relevantes a metodologia
de trabalho. GIL (2008, p. 51), diz que “o desenvolvimento da pesquisa documental segue
os mesmos passos da pesquisa bibliográfica.”
Considerando que, “o primeiro passo consiste na exploração das fontes documentais, que
são em grande número.”
GIL (2008), descreve ainda que existem dois lados diferentes, sendo de primeira
e segunda mão. Os de primeira são: “os documentos que não receberam qualquer tratamento analítico, tais como documentos oficiais,
reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações e etc.” (GIL,
2008, p. 51).
GIL (2008), o autor menciona ainda:
O outro lado da pesquisa documental é a que consiste na existência de documentos de segunda mão,
que de alguma forma já foram analisados, tais como
relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas e etc. (GIL, 2008, p. 51).

A metodologia deste trabalho consistiu
em três etapas. A primeira foi a busca por estudos e análises em reportagens de telejornais
locais e nacionais. A segunda etapa envolveu
a leitura de documentos, leis, decretos e outros
meios necessários para o desenvolvimento
deste estudo. Por fim, na terceira etapa, buscou-se a contextualização com o ensino escolar no aspecto de educação ambiental.
O processo metodológico objetivou
identificar as causas e consequências das
queimadas, salientando a importância da educação ambiental como responsabilidade dos
órgãos de ensino, dos órgãos governamentais,
de empresas e da sociedade como um todo.

RESULTADOS
As queimadas aumentam o calor, diminuem a umidade do ar, causam problemas
respiratórios, problemas de pele, irritações nos
olhos e outros problemas de saúde que afetam
a população. Em muitos casos, os problemas
de saúde causados por queimadas são mais
prejudiciais às pessoas que já possuem problemas respiratórios.
Diante do exposto, especialistas recomendam evitar as queimadas indevidas, no período de clima quente e seco, diminuindo assim
a propagação do fogo. Devido ao clima quente,
e o aumento das temperaturas no ambiente por
causas dos incêndios, é recomendado: tomar
ao menos dois litros de água por dia para hidratar o corpo; evitar a prática de exercícios
físicos ao ar livre depois das 10 horas da manhã e antes das 16 horas; usar protetor solar
quando sair durante o período quente; e ainda,
procurar ter uma boa alimentação. Além disso,
é fundamental seguir as instruções dos órgãos
fiscalizadores dos governos para o manejo correto das práticas de fogos.
De acordo com as informações pesquisadas contidas neste texto, todos os anos se
percebem muitos focos de incêndio em municípios de vários estados do Brasil. As ações
indevidas são geralmente provocadas por pessoas que não têm responsabilidade social e
ambiental ou por falta de conhecimento das
consequências que as queimadas causam no
ambiente e na vida das pessoas.
No que se refere a educação ambiental,
a escola como espaço formal do saber, presume se engajar nos projetos de ensino e educação ambiental, pressupõe -se que, a educação
ambiental é algo de relevância social para toda
a sociedade e outras instituições, cabendo um
trabalho múltiplo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o período seco, muitas pessoas têm a cultura de fazer a limpeza de terrenos usando o fogo para limpar áreas para praticar o cultivo de plantações. Entre os meses de junho a
outubro, os incêndios se tornam frequentes. Muitas pessoas sem precauções e os preparos
corretos, podem causar danos irreparáveis à biodiversidade e ao meio ambiente.
As queimadas podem trazer problemas de saúde a população, como o aumento excessivo de temperaturas, baixa umidade do ar, trazem problemas respiratórios, irritações nos olhos
e problemas de pele. Quando não existe o controle das queimadas, elas ocasionam enormes
prejuízos às pessoas, empresas, fazendeiros e ainda destroem a vegetação existente, acabando
com todas as formas de vida do ambiente atingido.
O cuidado com o meio ambiente é de todos, as instituições de ensino, as empresas,
os governos e a sociedade têm responsabilidades com o trato da educação ambiental. Praticar
pelo zelo da questão ambiental, proteção da biodiversidade, fauna e flora nos diversos biomas
e ambiente nos estados brasileiros, evitando as queimadas sem controle é importante. Podendo
começar pelas escolas, que podem proporcionar atividades e trabalhos com projetos de educação ambiental, integrando saberes e formação consciente a pessoas que estão em processo de
formação e aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA AQUISIÇÃO DA LIBRAS
COMO LÍNGUA MATERNA DOS SURDOS E SUA
INTERFACE COM O STATUS SOCIAL

RESUMO: A maioria dos surdos é filha de ouvintes, que, por sua vez, têm expectativa de ter um
filho (a) ouvinte. Desse modo, quando este indivíduo ao nascer destoa do esperado, na maioria
das vezes, acaba tendo seu desenvolvimento comprometido devido às primeiras orientações
que estes pais recebem. Com o intuito de divulgar informações factíveis sobre o potencial do
surdo e quebrar mitos impregnados na sociedade, esta pesquisa foi realizada com o objetivo
de que mais pessoas enxerguem os membros da comunidade surda como eles de fato são
extraordinários. Para isso foram apresentadas características da Língua, linguagem e fala tendo como fundamentação teórica Terra (1993), Oliveira (1997). Apresenta discussões sobre a
aquisição da Libras e as características da Comunidade Surda em consonância com:Oliveira
(1997), Quadros (1997), Lacerda (1998), Skliar (1988),Lakatos; Marconi (2003),Gesser (2009),
Rodrigues-Moura e Silva (2010), Cruz (2010), Sacks (2010) Vieira (2015). Também foi abordado a aquisição da língua materna de ouvintes fundamentada em Davis e Oliveira (1994),
Oliveira (1997), Rodrigues-Moura (2008), a fim de salientar que antes de usar a língua com
autonomia, os ouvintes passam por diversos processos. Para ressaltar a legalidade da Língua
Brasileira de Sinais, um levantamento histórico e uma análise da Lei n°10.438 e do decreto
n°5.626 foram realizados.

Palavras-chave: Surdez; LIBRAS, Língua Materna.
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INTRODUÇÃO

Q

uando nos enveredamos em pesquisas sobre a aquisição de uma língua é possível perceber que os estudos disponíveis no universo ouvinte debruçam-se sobre
as fases dessa aquisição, mas poucos são os que investigam os efeitos causados pela falta de seu acesso.
Ao que parece há questões que deixam de ser discutidas, pois se acredita que todos
sejam cientes desse acesso como uma das necessidades básicas dos seres humanos. Essa
realidade é muito recorrente quando se trata do tema surdez.
Contudo, observa-se que muitas vezes as minorias, como é o caso dos surdos, que enfrentam a negação de muitos dos direitos básicos ficam excluídas do processo de construção
de linguagem por meio de uma língua compartilhada.
Ressalta-se que isso não ocorre com a intenção de prejudicá-los, mas talvez pela falta
de informação, guiada por uma perspectiva única de que esse acesso só não ocorrerá se a
criança estiver isolada do contato humano. Assim, grande parte do senso comum ainda enxerga
o surdo pela perspectiva ouvinte.
E os pais ou as pessoas que têm o dever de orientar os indivíduos desde os seus
primeiros dias de vida têm acesso a informações que nem sempre são as melhores. Nessa
perspectiva, impera a ideia de normalidade e por muitas vezes um indivíduo surdo não tem o
direito à diferença, mas lhe é imposto um modo ouvinte de ser, que restringe fortemente suas
possibilidades de ascender linguística e culturalmente.
Ocorre que quando isso acontece, não há uma reflexão quanto a alteridade. Segundo
Vieira (2015, p.17, grifos da autora) “Alteridade (ou outridade) é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o homem social interage e interdepende do outro.” Ainda segundo
o dicionário Houaiss (2009), alteridade é “Qualidade do que é outro; diversidade”.
A constante anulação do surdo e da Libras (Língua Brasileira de Sinais), é notória por
tratar-se de um povo com uma língua de modalidade visual espacial. Dessa forma, são por muitas vezes excluídos socialmente e como em sua maioria é filha de pais ouvintes, está ainda opta
por normalizá-los. Esse processo de ouvinte pode ser melhor compreendido em Skliar (1988),
que pontua que tal processo faz com que pessoas surdas precisem, agir e reconhecerem-se
como ouvintes.
Diante deste contexto a relevância desta pesquisa justifica-se pela visível necessidade
de ampliação de estudos que explicitem a importância da aquisição da Língua de Sinais e que
explorem como este processo ocorre.
De acordo com Vieira (2015, p.32) “Os ouvintes não prestam atenção aos Surdos que
se comunicam por meio da Libras.” Assim a ausência desse olhar faz com que muitos ouvintes
percebam essa língua como mero apoio ao aprendizado da língua oral e não conseguem colocar-se no lugar de imaginar como seria para qualquer criança não ter acesso a uma língua de
maneira natural.
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Logo o povo Surdo sofre por sua Língua não ser reconhecida socialmente. Isso leva muitos a desacreditarem em seu potencial. Ressalta-se que os esforços das pessoas mais próximas
deveriam estar voltados ao reconhecimento real da língua, mas informações difusas e pautadas
na igualdade acabam direcionando seus olhares para que se assemelham aos ouvintes, isso
pelo mito de que a surdez é uma deficiência que será curada por meio da oralização.
Dessa forma, esse estudo teve como objetivo evidenciar as etapas da aquisição da Língua de Sinais por indivíduos surdos por meio de uma comparação à aquisição da língua oral-auditiva por indivíduos ouvintes, além disso, foi realizado um levantamento histórico da Libras
(Língua Brasileira de Sinais).
Para isso buscou-se responder às seguintes questões: Em que a aquisição da Língua
de sinais interfere em relação ao desenvolvimento global da criança surda? Quais os efeitos
ocasionados pela escolha da oralização de surdos? Quais são as diferenças e semelhanças em
relação à aquisição de língua por surdos e ouvintes?
Esse trabalho foi organizado em três temáticas que nortearam seu desenvolvimento. O
primeiro é intitulado Linguagem, Língua e Fala, explora a definição dos três conceitos. O segundo, chamado “A aquisição da língua portuguesa por indivíduos ouvintes e a aquisição da Libras
( Língua Brasileira de Sinais) por indivíduos surdos”, aborda como esse processo ocorre na vida
do surdo e na vida do ouvinte e propõe uma análise mediante aos dados constatados. Já o
terceiro trata do reconhecimento da Língua de Sinais chamando atenção para o que é necessário construir para além do reconhecimento legal do idioma numa visão de plena inclusão de
pessoas surdas.
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LINGUAGEM, LÍNGUA E
FALA: CONCEITUANDO PARA
COMPREENDER

LÍNGUA
Raramente são realizadas indagações
sobre a língua, pois existe uma predisposição
em acreditar que seja genética, mas sem a interação com quem já tem domínio da língua
seria improvável que este desenvolvimento
acontecesse.

Para compreender a aquisição da língua é preciso ter clara tal definição. Para isso,
neste capítulo, são caracterizados os seguintes
conceitos: linguagem, língua e fala. Todos foram elencados por cotidianamente serem confundidos, culminando em especulações que
cilmente percebido quando levamos
desvalorizam suas complexidades.
em conta que ela existe antes mesmo de nós
nascermos: cada um de nós já encontra a línLINGUAGEM
gua formada e em funcionamento, pronta para
ser usada.” (Terra, 1997, p.13). Logo este autor
A linguagem não é uma característica apresenta a seguinte definição:
inata, por meio dela o indivíduo interage com
o outro e com o meio. “ Antes de dominar a
A língua é um aspecto da linguagem. Trata-se de um
linguagem, a criança demonstra capacidade
de resolver problemas práticos, de utilizar ins- sistema de natureza gramatical, pertencente a um
trumentos e meios indiretos para conseguir de- grupo de indivíduos, formado por um conjunto de siterminados objetivos”. (apud VYGOTSKY; OLI- nais (as palavras) e por um conjunto de regras para
VEIRA, 1997, p. 46). Isso pode ser observado a combinação destes. E, portanto, uma instituição soquando a criança está brincando com uma cial de caráter abstrato, exterior aos indivíduos que a
bola, se esta cair atrás de uma poltrona, ela utilizam, que somente se concretiza através da fala
é capaz de dar a volta e pegar, pois faz uso (Grifo do autor, 1997,p.13).
de uma inteligência prática (apud VYGOTSKY;
OLIVEIRA,1997).
FALA
Para o autor a linguagem é inicialmente
desenvolvida devido a necessidade do indivíduo se comunicar. Terra (1997, p.12), aponta
que a linguagem pode ser dividida em verbal
“A língua que você utiliza para atos de comunicação é linguagem verbal...” e não-verbal,
sendo que nesta as palavras não são usadas
“... o conjunto dos sinais de trânsito, utilizados
para orientar os motoristas, e as bandeiras que
orientam os pilotos em corridas de automóveis
constituem um tipo de linguagem não-verbal”
(TERRA, 1997, p. 12).
Ainda neste grupo podemos incluir as
placas de silêncio, wi-fi, proibido fumar, ambas
dispensam a escrita de palavras apenas a foto
consegue transmitir a mensagem. As características aqui pontuadas sobre a linguagem são
destinadas apenas à linguagem humana, pois
esta é um produto cultural e aprendido, diferente da linguagem dos animais que é biológica
e não se renova ou sofre alterações (TERRA,
1997).

Ao compreender a língua o indivíduo
pode fazer uso dela para se comunicar por
meio da fala, seja esta uma língua oral auditiva que será representada por palavras ou uma
língua gesto-visual na qual a sinalização é a
fala deste indivíduo, que já se apropriou de sua
língua e portanto pode se expressar por meio
dela, neste caso os sinais são as palavras.
A pesquisadora Rodrigues-Moura
(2008, p.21) embasada por Wilcox (2005) salienta que “o sinal/palavra pode ser analisado
em suas partes como qualquer palavra da língua oral”. Sendo relevante lembrar que a língua
constitui caráter coletivo enquanto a fala é de
caráter privado. “É o aspecto individual da linguagem humana.” (Terra, 1997, p.16). Desta
forma “cada falante tem o domínio da língua
que fala e em decorrência disso, pode usá-la
como bem lhe aprouver dentro das regras estabelecidas pelo contrato coletivo ajustado com
os demais falantes” (TERRA, 1997, p.17).
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A aquisição da língua portuguesa por
indivíduos ouvintes e a aquisição da Libras (
Língua Brasileira de Sinais) por indivíduos surdos
É fundamental que estes processos
sejam compreendidos visando diminuir a privação de língua vivida por indivíduos surdos,
que por muitas vezes não têm oportunidade de
se desenvolver e ficam prejudicados, linguisticamente e na compreensão de mundo, devido
a privação do contato com sua Língua materna
(LIBRAS).

É plausível lembrar que a língua e a
linguagem são conceitualmente distintas, mas
complementares. O contato com indivíduos
mais experientes influenciará no desenvolvimento da linguagem e posteriormente na aquisição da língua.

A pronúncia da primeira palavra é sem
dúvida um dos momentos mais esperados.
Conforme o bebê cresce a expectativa das
pessoas que o cercam aumenta, mas antes
de fazer uso de vocábulos é possível observar
que a comunicação já ocorre.

[...] (por volta dos dois anos de idade) o percurso
do pensamento encontra-se com da linguagem e inicia-se uma nova forma de funcionamento psicológico: a fala torna-se intelectual, com função simbólica,
generalizante, e o pensamento torna-se verbal, mediado por significados dados pela linguagem (apud
VYGOTSKY; OLIVEIRA, 1997, p.47).

A criança, desde o nascimento, está
atenta ao ambiente e às pessoas, faz uso de
manifestações não verbais como o sorriso,
choro e o balbucio que além de terem a função de alívio emocional são formas de se socializar, expressar e de se “comunicar” (apud
VYGOTSKY; OLIVEIRA,1997). Logo é comum
observar uma criança que ainda não tem domínio da língua oral, sorrindo enquanto uma pessoa faz graça, chorando diante de dores ou por
a fralda está molhada entre outras situações.

Desta forma os processos de desenvolvimento do pensamento e da linguagem: fase
pré-linguística do pensamento (inteligência prática) e fase pré-intelectual da linguagem (alívio
emocional, função social), se unem e formam o
pensamento verbal e linguagem racional (transformação do biológico no sócio histórico), o
indivíduo passa a fazer uso com mais frequência do pensamento verbal, mas não deixa de
fazer uso das outras fases (apud VYGOTSKY;
OLIVEIRA,1997).

A linguagem apresenta duas funções,
a de intercâmbio social sendo esta a função de
se comunicar, já notável no bebê que começa a falar e transmite ao outro como se sente
e suas vontades por meio de “sons, gestos e
expressões”, a priori o que alavanca o desenSendo preciso compreender a aquisi- volvimento da fala é a necessidade de se coção de uma língua oral auditiva (língua portu- municar.
guesa) e uma língua gesto visual (Libras), para
ficar claro o quão importante é a interação do
A segunda função é a de pensamento
surdo com pares mais experientes para que generalizante que “[...] ordena o real agrupanadquiram sua Língua e tenham a mesma opor- do todas as ocorrências de uma mesma classe
tunidade de desenvolvimento que um indivíduo de objetos, eventos, situações, sob uma mesouvinte, pois quando ambos têm contato com ma categoria conceitual” (apud VYGOTSKY;
sua língua desde o nascimento o desenvolvi- OLIVEIRA, 1997, p. 43). Portanto, ao chamar
mento é análogo. A defasagem linguística apre- um objeto de bola, está classificando ela na
sentada por muitos surdos de famílias ouvintes categoria bola com outros elementos e diferenpode ser atribuída ao meio em que vivem (RO- ciando da categoria meia (VYGOTSKY, 1997).
DRIGUES-MOURA, 2008).
A percepção de que a fala tem propósitos surge com o crescimento do indivíduo
A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA POR UM
que nota que a fala tem propósitos,
INDIVÍDUO OUVINTE
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Este desenvolvimento do indivíduo
ocorre devido à interação com pessoas que já
têm domínio da língua e ao interagir com os
mais experientes há evolução no pensamento
verbal (apud VYGOTSKY; OLIVEIRA, 1997).
Sendo assim o indivíduo começa a perceber
que cada objeto (significado) tem um nome
(significante), nesta perspectiva Terra (1997
p.32) pontua:
Por significado entende-se o conceito, isto é, a ideia,
a imagem psíquica da coisa. Por significante, a realização material desse conceito, ou seja, a sua concretização por meio de fonema, ou de alguma coisa
que os representam, como as letras do alfabeto. O
significante é a parte perceptível, enquanto significado é a parte inteligível do signo (TERRA, 1997 p.32).

Ao observar as crianças pequenas,
percebemos que ao aprenderem a palavra cachorro e verem o animal quando encontram um
cavalo também o chamam de cachorro, pois
há características semelhantes, logo as generalizam. Ao avançar no desenvolvimento e interagir com pares mais experientes a criança
passa a usar o significado de acordo com o
grupo cultural linguístico no qual está inserido,
mas durante todo o desenvolvimento os significados são transformados e tornam-se mais
conceituais, principalmente com o início da
vida escolar onde não aprende somente pelas
vivências, mas principalmente a partir de definições.

Logo, a criança que aprendeu que o cachorro é diferente do cavalo, vai aprender que
Desta forma, torna-se possível a comu- ambos são mamíferos e têm hábitos diferentes,
nicação efetiva entre emissor e receptor. Entre- além de outras características que os diferentanto, para Vygotsky este conceito traz consigo ciam (apud VYGOTSKY; OLIVEIRA, 1997).
uma outra complexidade:
Entretanto, mesmo conhecendo o cóO significado é um componente essencial da palavra digo linguístico usado pelo grupo em que está
e é, ao mesmo tempo, um ato de pensamento, pois inserido, cada indivíduo tem um significado
o significado de uma palavra já é, em si, uma gene- próprio diante da mesma palavra, neste sentiralização. Isto é, no significado da palavra é que o do Vygotsky salienta que:
pensamento e a fala se unem em pensamento verbal
(apud VYGOTSKY; OLIVEIRA, 1997, p.48).

Portanto se é pronunciada a palavra
caderno, aos objetos assim denominados esta
palavra se aplica, mas a outro como sofá, não
se aplica. Estes significados podem sofrer
transformações como “modificações, refinamentos, acréscimos” (apud VYGOTSKY; OLIVEIRA, 1997, p. 48).
O indivíduo no processo de desenvolvimento da linguagem passa por diferentes fases e as realizações e generalizações mudam.
Assim segundo Vygotsky (apud VYGOTSKY;
OLIVEIRA (1997, p.49) coloca: “Ao aprender,
por exemplo, a palavra lua, a criança pequena
pode aplicar inicialmente essa palavra não só
a própria lua, como a abajures, lustres, lanternas, e outros focos de luz visíveis à noite ou em
ambientes escuros”.

A palavra carro, por exemplo, tem o significado objetivo de um “veículo de quatro rodas, movido a combustível, utilizado para o transporte de pessoas”. O
sentido da palavra carro, entretanto, varia conforme
a pessoa que a utiliza e o contexto em que é aplicada. Para o motorista de táxi significa um instrumento
de trabalho; para o adolescente que gosta de dirigir
pode significar forma de lazer; para o pedestre que
já foi atropelado o carro tem um sentido ameaçador,
que lembra uma situação desagradável e assim por
diante. O sentido da palavra liga seu significado objetivo ao contexto de uso da língua e aos motivos
afetivos e pessoais de seus usuários. Relaciona-se
com o fato de que a experiência individual é sempre
mais complexa que a generalização contida nos signos (apud VYGOTSKY; OLIVEIRA, 1997, p. 50-51).

O desenvolvimento continua ocorrendo
e o significado passa a ser cada vez mais intrapessoal é diferente conforme a maturação
ocorre. A palavra tem o significado propriamente dito (coletivo) e o sentido (individual).
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Após dominar a linguagem, a criança
a usa não somente para se comunicar, mas
também para planejar suas ações. O adulto
faz isso diariamente quando pensa em uma
forma nova de organizar o armário, por exemplo, as frases não são completas, logo se esta
fala fosse verbal não teria coesão devido às
abreviações e sequência, seria difícil para outra
pessoa compreender. Primeiramente a criança
inicia este processo verbalmente e por muitas
vezes alto, estando ou não sozinha. Este processo para Vygotsky:
O surgimento da fala egocêntrica, com essa função
claramente associada ao pensamento, indica que a
trajetória da criança vai, de fato, dos processos socializados para os processos internos. Isto é, ao tomar
posse da linguagem, inicialmente utilizada apenas
com a função de comunicação, a criança passa a ser
capaz de utilizá-la como instrumento (interno, intrapsíquico) de pensamento (apud VYGOTSKY; OLIVEIRA,
1997, p. 52).

A língua é aprendida com o outro assim como sua gramática, antes de ir à escola
a criança que tem contato com a língua de seu
grupo já a domina, pois “o processo de apropriação de uma língua se faz por aprendizagem.” (Terra, 1997, p. 23), o autor se embasa
em Chomsky e salienta que “a criança aprende
a língua extraindo regularidades, e relações da
língua que houve, aplicando-as para construir
uma língua para si mesma” (TERRA, p. 23).

A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS
POR INDIVÍDUOS SURDOS
Todo ser humano ao nascer tem diversas possibilidades de desenvolvimento, mas
para que este potencial seja concretizado e
seja possível fazer uso de tais potencialidades,
o contato com pares mais experientes é fundamental. Ao observar as crianças pequenas
percebe-se que estas estão sempre atentas e
logo começam a imitar aqueles que estão mais
próximos, o ato de andar, por exemplo.

Se um recém-nascido tiver contato apenas com animais quadrúpedes, não vai andar
como um humano. Provavelmente terá hábitos
semelhantes aos que estavam próximos, sejam
estes animais racionais ou não. É cabível lembrar as irmãs Amala e Kamala, encontradas na
Índia no ano de 1920, que eram como lobos.
“Eram incapazes de permanecer em
pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre,
comiam e bebiam como os animais, lançando
a cabeça para a frente e lambendo os líquidos”
(DAVIS; OLIVEIRA, 1990, p.16). Consta-se
que elas não apresentavam hábitos humanos
por não ter contato com os mesmos, sendo
que esta interação com pares mais experientes favorece o desenvolvimento de tais hábitos.
Para Oliveira apud Vygotsky (1997, p.63): [...]
Vygotsky não toma a atividade imitativa, portanto, como um processo mecânico, mas sim
como uma oportunidade de a criança realizar
ações que estão além de suas próprias capacidades, o que contribuiria para seu desenvolvimento [...].
A interação também influencia na aquisição da língua e na construção da identidade,
por isso é necessário que haja contato com
usuários da mesma, segundo Oliveira apud Vygotsky (1997 p.57): “[...] uma criança normal
que crescesse num ambiente exclusivamente
formado por surdos-mudos não desenvolveria
a linguagem oral, mesmo que tivesse todos os
requisitos inatos necessários para isso. [...] O
desenvolvimento fica impedido de ocorrer na
falta de situações propícias ao aprendizado.”
Diante de tal afirmação é possível afirmar que uma criança surda, sem contato com
usuários da Língua de Sinais terá dificuldade
para se comunicar não por ser surdo, mas por
não ter contato com uma língua. Atualmente
a maioria dos surdos encontra-se em tal situação, onde são privados da Língua de Sinais.
Subsidiada
por
estimativas
do
IBGE/2000 Vieira (2015 p.25) afirma que “[...]
a grande maioria de Surdos, nascem em fa594
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mílias ouvintes que desconhecem a língua de
sinais e a especificidade da surdez.” Estas
crianças acabam isoladas do grupo familiar,
perdendo momentos de troca de experiência
realizada em uma conversa durante o almoço,
por exemplo, deixando de adquirir assim diversos conhecimentos, e ficando por muitas vezes
isolada dentro do circulo familiar Cruz pontua:
“A reação de uma família ouvinte em relação
ao diagnóstico de uma criança surda é complexa e variável. Em geral, todo ser que almeja ser
mãe e pai, espera que seu filho nasça semelhante a eles. Para os pais, olhar para seu filho
sem um dos sentidos sensoriais (audição), não
é simples e aceitável de maneira natural [...]
(2010, p. 2)”.
Entretanto, se a criança surda estiver
em um ambiente no qual a Língua de Sinais
é usada irá adquirir a língua de forma natural,
pois “A língua de sinais preenche as mesmas
funções que a língua portuguesa falada desempenha para os ouvintes” (VIEIRA, 2015, p.
27). Logo diante de uma comunicação realizada por usuários da Língua de Sinais o sinal é o
signo (palavra).
Sendo assim, por meio dos sinais é
possível expressar desde o concreto ao abstrato, falar de diversos temas como, por exemplo,
política, até os mais simples. Os sinais por sua
vez podem ou não ser icônicos, como o sinal
beber, por exemplo, um indivíduo que desconhece a Libras consegue compreender, mas
se for feito sinal de quero, somente quem conhece um pouco da língua conseguirá compreender a mensagem. É imprescindível ressaltar
que a Língua de Sinais é língua, pois apresenta
características de outras línguas naturais e principalmente por ser humana (GESSER, 2009).
Para compreender a aquisição da Língua de Sinais, como L1 (língua materna), os
estudos foram realizados observando crianças
surdas filhas de pais surdos, sendo que estes
são de 5% a 10% das crianças surdas (QUADROS, 1997).

Petitto e Marantette citada por Quadros
(1997) salientam que no período pré-linguístico, os bebês surdos balbuciam assim como
os bebês ouvintes, mas o fazem com as mãos.
Sendo que ocorrem de duas formas [...] foram
detectadas duas formas de balbucio manual:
o balbucio silábico e a gesticulação. O balbucio silábico apresenta combinações que fazem
parte do sistema fonético das línguas de sinais.
Ao contrário, a gesticulação não apresenta organização interna (QUADRO, 1997, p.70).
Rodrigues-Moura e Silva (2010) realizaram um estudo observando Fábio um bebê
ouvinte de quatro meses, que vivia em um
ambiente bilíngue. A mãe Débora Moura ouvinte falava em português e o pai Fábio de Sá
surdo conversava em Libras (Língua de sinais
brasileira), em contato com a língua de sinais
mesmo sendo ouvinte o bebê fica atento aos
sinais realizado pelo pai, os autores discorrem:
“Fábio presta atenção a tudo que acontece ao
seu redor, ao que o pai sinaliza, mesmo antes
de se expressar oralmente ou em sinais. Já nos
primeiros meses, observava atentamente o pai
lhe contando histórias, sem desviar o olhar ou
dormir (2010, p.3)”.
Neste sentido embasados por Quadros
e Karnopp discorrem:
De acordo com Quadros e Karnopp (2001), para que
o bebê possa transcender para etapas posteriores na
aquisição da língua de sinais, o contato visual mantido com o interlocutor tem papel importante, pois
é nesta prática que o uso de expressões faciais, repetição de alguns sinais, além de movimentos mais
lentos e amplos são fundamentais para que a criança
compreenda e se aproprie dos significados envolvidos, podendo assim emiti-los posteriormente (RODRIGUES-MOURA E SILVA, 2010, p.3).

Diante dos dados levantados pelos
autores Rodrigues-Moura e Silva, torna-se evidente que para um bebê adquirir a Língua de
Sinais, assim como ocorre com línguas oral auditivas, o contato com a língua é imprescindível. E assim como os pais ouvintes conversam
com os seus filhos ouvintes sobre diversos
assuntos com o bebê surdo não deve ser di595
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Durante a interação com adultos surdos
ferente as conversas cotidianas em Língua de
Sinais são cruciais para o desenvolvimento da a criança além de adquirir a língua constrói uma
identidade Surda, Vieira (2015, p. 28) cita Labolinguagem e a aquisição da língua.
rit (1994, p.49) autora surda que conta sua exDe acordo com Quadros (1997) é no- periência ao encontrar-se com um adulto surdo:
tado por volta dos 12 meses aos dois anos um
período denominado o estágio de um sinal, no
qual a criança produz formas congeladas do
sinal feito pelos adultos.
Já aos dois anos, a criança surda inicia o estágio das primeiras combinações, neste sentido Quadros (1997, p.71) cita Fischer
(1973) e Hoffmeister (1978) que “observaram
que a ordem usada pelas crianças surdas durante esse estágio é SV, VO ou, ainda, num
período subsequente, SVO.” Já Bellugi e Klima (1979) também citados pela autora constataram que a aquisição da língua pela criança
surda ocorreu de forma muito similar ao dos
ouvintes.
Em torno dos dois anos e meio aos
três anos a criança apresenta o estágio de
múltiplas combinações, no qual nota se a explosão do vocabulário (Quadros 1997). Conforme Bellugi e Klima (1989) segundo Quadros
(1997, p.74): ‘[...]a criança surda ainda não usa
os pronomes identificados espacialmente para
referir-se às pessoas e aos objetos que não
estejam fisicamente presentes. [...] já há o uso
consistente do sistema pronominal (uso de indicações espaciais ostensivas)”.
Assim como nas línguas orais as crianças apresentam “supergeneralização” flexionando verbos que não tem flexão na Língua
de Sinais (QUADRO, 1997 apud BELLUGI; KLIMA).
Quadros (1997, p.79) mediante a uma
conclusão sobre a aquisição da Língua de Sinais cita Bellugi e Petitto (1988) que apontam:
“... a criança surda de nascença, com acesso
a uma língua espaço-visual proporcionada por
pais surdos, desenvolverá uma linguagem sem
qualquer deficiência”.

[...] compreendi imediatamente que não estava sozinha no mundo. Uma revelação imprevista. Um deslumbramento. Eu, que me acreditava única e destinada a morrer criança, como costumam imaginar que
aconteceria às crianças surdas, acabava de descobrir que existia um futuro possível, já que Alfredo era
adulto e Surdo! (LABORIT, 1994, p.49).

Mas, se a criança é privada desse contato e o mesmo ocorre somente na vida adulta,
mesmo se dedicando haverá atrasos linguísticos e na formação da identidade, Vieira (2015,
p. 28):
Quando convivem na comunidade Surda, os Surdos,
se sentem mais motivados a valorizar a condição cultural de ser Surdo, ficam mais orgulhosos e confiantes, estabelecem relações interculturais, entendem as
diferenças dos outros mundos e das culturas, veem-se como sujeitos “diferentes” e não aceitam ser chamados de “deficientes” (VIEIRA, 2015, p. 28).

Diante de todos os apontamentos realizados pelos autores, é indiscutível o potencial
de aprendizagem do sujeito surdo, além de ficar
claro que percebem o mundo de forma visual e
tem potencial de realizar todas as atividades que
almeja, desde que tenha acesso a uma língua
e logo autonomia para estar e agir no mundo,
sendo possível estruturar o pensamento.

O SURDO, O OUVINTE E O
APRENDIZADO DA LÍNGUA
Diante dos levantamentos fica claro
que tanto o surdo quanto o ouvinte passam por
diversos estágios no que tange a aquisição de
uma língua, logo o contato com a língua portuguesa para o ouvinte e a Libras para o surdo é
essencial desde a mais tenra idade, pois este
acesso após o período pré-linguístico, não irá
lhe proporcionar as mesmas vivências e possibilidades de desenvolvimento, e isso acarretará em uma lacuna “irremediável”.
596
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Neste sentido Sacks (2010, p.19) salienta que: “[...] ser deficiente na linguagem,
para um ser humano, é uma das calamidades
mais terríveis, porque é apenas por meio da língua, que entramos plenamente em nosso estado de cultura humanos, que nos comunicamos
livremente com nossos semelhantes, adquirimos e compartilhamos informações”.

RECONHECIMENTO DA LÍNGUA
DE SINAIS É FUNDAMENTAL PARA
QUE ESTA SEJA RECONHECIDA
SOCIALMENTE
Ao realizar um levantamento histórico
sobre a Língua de Sinais Brasileira, é notório
que esta já teve diversos avanços e já existem
dados suficientes para que seja reconhecida
pela maioria dos integrantes da sociedade
brasileira, mas infelizmente a maioria dos brasileiros a ignora ou quando nota os usuários
da Libras se comunicando, por muitas vezes
acham que esta é inferior.Por isso é de suma
importância estudar a legalidade da Língua
Brasileira de Sinais e a situação atual de seus
usuários.

A LÍNGUA DE SINAIS SUA
LEGALIDADE E PRESENÇA DO MEIO
SOCIAL

É importante ressaltar que a Língua
de Sinais Brasileira foi reconhecida no ano de
2002 pela Lei n°10.436, de 24 de abril, sendo
regulamentada em 22 de dezembro de 2005
pelo decreto n° 5.626. É válido analisar alguns
artigos:
Art. 3oA Libras deve ser inserida como
disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores para o exercício do
magistério, em nível médio e superior, e nos
cursos de Fonoaudiologia, de instituições de
ensino, públicas e privadas, do sistema federal
de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes
áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia
e o curso de Educação Especial são considerados
cursos de formação de professores e profissionais da
educação para o exercício do magistério.
§ 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular
optativa nos demais cursos de educação superior e
na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto.

Fica claro que a Libras deve ser disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura
para nível superior e médio e fonoaudiologia,
mas não discorre sobre como esta língua deve
ser oferecida o que leva inúmeras universidades a oferecer da forma mais conveniente, inclusive à distância com uma carga horária baixa e ministrada por professores ouvintes.

Atualmente os surdos, usuários da Língua de Sinais, ainda encontram diversas barreiras para transitar em uma sociedade majoritariamente ouvinte, na qual as informações na
maioria das vezes são transmitidas por mensaSendo esta ainda uma disciplina optatigens sonoras. Inúmeros locais públicos e priva em outros cursos do ensino superior como
vados, que realizam atendimento ao público,
esclarece o inciso 2º do 3° parágrafo. Compreesquecem que dentre os possíveis interessaende-se que os demais profissionais não precidos pode haver surdos não oralizados.
sam ter conhecimento da Língua de Sinais Brasileira ao exercer sua profissão. Sendo assim,
Strobel (2008) citado por Vieira (2015,
é cabível pensar em como um médico pode
p. 28-29), salienta: “Os ouvintes se esquecem conversar com um paciente surdo e indagar
de colocar avisos visuais, como o número da todos os sintomas, alergias e curiosidades em
fila no médico ou no banco, por exemplo, para um atendimento que não haja intérprete ou reque os Surdos possam visualizar o número que cursos tecnológicos.
está sendo chamado e se apresentar quando
chegar a sua vez de ser atendido”.
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Já no capítulo IV, do uso e da difusão § 2º O professor da educação básica, bilíngue, aproda Libras e da língua portuguesa para o aces- vado em exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode exercer
so das pessoas surdas à educação:
Art. 14. As instituições federais de ensino devem
garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos
processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos
curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação
infantil até à superior.
§ 1º Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as instituições
federais de ensino devem:
I - promover cursos de formação de professores para:
a) o ensino e uso da Libras;
b) a tradução e interpretação de Libras - Língua
Portuguesa; e
c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda
língua para pessoas surdas;
II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos;
III - prover as escolas com:
a) professor de Libras ou instrutor de Libras;
b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa;
c) professor para o ensino de Língua Portuguesa
como segunda língua para pessoas surdas; e
d) professor regente de classe com conhecimento
acerca da singularidade lingüística manifestada pelos
alunos surdos;
IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em salas
de recursos, em turno contrário ao da escolarização;
V - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão
de Libras entre professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da
oferta de cursos;
VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com
aprendizado de segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no
aspecto formal da Língua Portuguesa;
VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos
para a avaliação de conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo
ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos;
VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas
tecnologias de informação e comunicação, bem
como recursos didáticos para apoiar a educação de
alunos surdos ou com deficiência auditiva.

a função de tradutor e intérprete de Libras - Língua
Portuguesa, cuja função é distinta da função de professor docente.
§ 3º As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do
Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar atendimento educacional especializado aos alunos surdos
ou com deficiência auditiva.

Ao ler este artigo é visível que atualmente, após 10 anos muitos itens ainda não
permeiam a prática, a legislação pauta a formação de educadores para atender aos alunos
surdos e suas especificidades linguísticas, sendo primordial o professor ser fluente na língua
de sinais para ter preparo e auxiliar o aluno
surdo no aprendizado da língua portuguesa escrita.
Ressalta também que os envolvidos na
educação, não só professores como também
funcionários, o grupo escolar, tenham conhecimento da Língua de Sinais, para que haja um
ambiente bilíngue, mas infelizmente as escolas
ainda não estão como o descrito. O documento
oficializa ainda a Língua de sinais como Língua
materna e o português escrito como segunda
língua, para isso segundo Vieira (2015, p.23)
“Quanto ao profissional ouvinte, é essencial
que seja fluente em língua de sinais para que
desenvolva os conteúdos programáticos junto
ao profissional Surdo [...] ”.
Apesar disso os pais ouvintes de crianças surdas recebem esta notícia através de um
médico que muitas vezes acabam por discursar sobre a possibilidade de oralização deste
bebê, deixando de lado a Língua de Sinais que
legalmente é sua primeira língua, Gesser (2009
p. 58) cita: Lane, 1984; Padden & Humphries,
1988; Sacks, 1990 para destacar que:
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O uso dos sinais sempre germina no encontro surdo-surdo e essa realidade faz com que os profissionais
temam pelo “progresso” de seu trabalho, ou seja,
acreditava-se (acredita-se?) que o tratamento de leitura labial e da vocalização pudesse ficar completamente comprometido (LANE et al. 1984/ 1988).

igualmente e tiverem acesso imediato às informações e ressalta a necessidade da prática, ser consistente ao discurso legal.Contudo
é evidente que se necessita, não só de escolas
inclusivas, mas de uma sociedade disposta a
incluir.

É notório que a regulamentação da Libras e a obrigatoriedade em alguns cursos do
ensino superior fizeram com que mais pessoas tivessem acesso a uma ponta deste grande
universo que não se resume a uma questão
linguística, mas cultural, Martins (2004, p. 2425) citado por Vieira (2015 p.29) afirma que
“Sem língua não existem nem os Surdos nem o
modo de ser, cultural, Surdo, existiriam apenas
deficientes auditivos.” Já com a aquisição da
língua temos um povo que compartilha uma língua gesto-visual, percebe o mundo visualmente e tem interesses em comum. Entretanto, no
Brasil temos uma supervalorização da língua
estrangeira, o inglês, por exemplo, e a Libras,
mesmo sendo nacional muitas vezes é deixada
de lado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste ano de 2015, quando ocorreu a
copa do mundo este fato foi explicitado na cidade de São Paulo, quando nas estações do
metrô da linha amarela, na qual as informações
sonoras eram transmitidas somente em Português e passaram a ser transmitidas também
em Inglês, isso em muito pouco tempo. É de
suma importância ressaltar que são emitidas
informações muito valiosas neste meio como
o cuidado com o espaço entre o trem e a plataforma, o cuidado com as crianças e ainda
os dias nos quais algumas estações não irão
funcionar.

Este trabalho tem como base a pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, que teve
como técnica observações do contexto atual,
sendo construída pelos métodos: dedutivo que
visa abordar o tema em sua totalidade para depois pontuar o mais relevante para a discussão
e dialético no qual os diferentes pontos de um
determinado tema dão origem ao outro ponto que suscita solução. Tais métodos científicos foram abordados por Lakatos e Marconi
(2003).
Mediante aos levantamentos bibliográficos foram elencados os apontamentos dos autores em relação ao tema e construída uma discussão com base nos dados e diretrizes. Para
isso, foram apresentados os principais pontos
discutidos e realizada uma análise sobre a atual valorização da Libras. Como embasamento
teórico, foram utilizados autores como: Davis
e Oliveira (1994), Oliveira (1997), Terra (1997)
Quadros (1997), Lacerda (1998),Skliar (1988),
Rodrigues-Moura (2008) Gesser (2009), Cruz
(2010),Sacks (2010) Rodrigues-Moura e Silva
(2010), Vieira (2015).

Torna-se inevitável questionar, quem
avisa ao surdo que também transita neste
ambiente, como este indivíduo pode se sentir cidadão sendo que não há “respeito” a sua
língua e como é possível se sentir incluído socialmente diante de tal olhar perante sua língua. Aranha (2014) ao referir-se a temática da
inclusão social, salienta que esta só irá se concretizar quando todos puderem se manifestar
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A língua é um dos maiores tesouros de uma pessoa é um direito indiscutível, mas este
fato deixa de ser tão evidente quando nos referimos ao povo Surdo, pois na maioria das vezes
são observados como deficientes, acreditando -se que falta algo, neste caso a audição. “Frente
à comunidade majoritariamente ouvinte, as comunidades surdas apresentam suas próprias condutas linguísticas e seus valores culturais [...]” (VIEIRA, 2015, p.34).
Entretanto os valores culturais e as especificidades desta comunidade poucas vezes são
valorizados. É preciso uma difusão de que ser surdo refere-se ao indivíduo que não escuta, mas
ser Surdo as pessoas que compartilham ideias, crenças, lutas, valores e estão de forma visual
no mundo proposta de James Woodward em 1972 (PADDEN; HUMPHRIES, 1988 apud VIEIRA,
2015).
“O Surdo quer ser visto como um sujeito que pertence a uma comunidade minoritária
que merece respeito quanto à sua diferença linguística causada pelo seu déficit auditivo” (Vieira, 2015, p.8). Logo a ideia de que o surdo precisa escutar a qualquer preço e sua vida deve
se resumir a tratamentos fonoaudiólogos é desnecessária. Ao crescer o surdo se quiser pode
aprender o português como segunda língua ou ainda quando pequeno a família pode lhe ofertar,
mas o privar da aquisição de sua língua materna, a Língua de Sinais, o deixará infeliz.
No vídeo “Sou surda e não sabia”, Sandrine, uma mulher surda relata que quando os
pais descobriram que ela era surda era como se fosse uma “orelha”, pois parecia que só o que
importava era o fato que ela era surda, os laços afetivos haviam se rompido. Ao observar nesta
fala fica claro que quando os pais percebem que a criança é surda o foco da família passa a ser
tratamentos, para que o surdo fique o mais parecido possível com um ouvinte.
Os laços afetivos deixam de ser construídos, o carinho, o afeto deixam de ser demonstrados. Sandrine ainda relata que acreditava ser de outro planeta, isso porque não conhecia nenhum surdo e estudava em uma escola de ouvintes, logo elabora esquemas de como os outros
(ouvintes) conseguiam se comunicar e estes sempre falharam.
Diante deste depoimento é visível que o indivíduo Surdo sem uma língua, além de não
desenvolver esquemas de pensamentos se sente incompreendido e sofre muito. Mesmo sendo
oralizado as palavras soltas aprendidas, não tem nexo e acabam sendo repetidas muitas vezes
para agradar os que estão ao redor.
É importante ressaltar que se o indivíduo não tem contato com sua língua materna no
período pré-linguístico, o contato após esta fase não irá proporcionar o mesmo desenvolvimento.
Basta observar, por exemplo, o quão rico é o vocabulário de uma criança de 2 anos, que tem
acesso a uma língua, seja ouvinte ou surda, conta com desenvoltura uma história, a criança surda pode fazer alguns sinais com ausência de um ou outro parâmetro, assim como as palavras
pronunciadas por um indivíduo ouvinte desta faixa etária, difere da pronúncia do adulto.
Com amadurecimento linguístico tais “erros” deixam de ser realizados, mas
contribuíram para o desenvolvimento e domínio da língua. Entretanto para
que uma pessoa sinta-se aceita é preciso aceitar sua Língua, neste sentido, Vieira (2015, p.2) cita o psiquiatra Surdo Norueguês, Terje Basilier
que discorre:
Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa [...]. Quando
eu rejeito a língua, eu rejeitei a pessoa porque a língua é parte de nós mesmos [...]. Quando eu aceito a Língua de sinais, eu aceito o Surdo, e é importante ter sempre em mente que o surdo tem o direito de ser Surdo. Nós não
devemos mudá-los [...] temos que permitir-lhes ser Surdo (VIEIRA, 2015, p.2).

Diante de tais constatações é perceptível o quão a aquisição da
Língua é importante, assim como o reconhecimento deste direito quando
o indivíduo é surdo.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O BRINCAR DIANTE
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO: Esta breve pesquisa documental apresenta a importância do brincar como instrumento para o desenvolvimento infantil, com o objetivo de fazer uma análise reflexiva para
entender o modo de expressão das crianças por meio das brincadeiras. Revisitando autores
que já se debruçaram sobre o desenvolvimento e a aprendizagem infantis, constitui-se a relevância da brincadeira na primeira infância, oferecendo ao brincar o status de forma de aprendizagem característica da infância. A questão que norteia a discussão constitui-se em: Quais
capacidades e habilidades as crianças desenvolvem por intermédio do brincar? Este estudo
está fundamentado nas pesquisas bibliográficas com autores que abordam a importância dos
jogos e brincadeiras e o desenvolvimento infantil. A brincadeira é um ato lúdico intrínseco da
infância, meio pelo qual a criança interage com o mundo e reflete sobre ele.

Palavras-chave: Brincadeiras; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa bibliográfica objetiva compreender a relevância do brincar no desenvolvimento infantil e fazer uma análise reflexiva para identificar conhecimentos e
habilidades desenvolvidas e adquiridas durante os jogos e brincadeiras lúdicas,
pretende suscitar reflexões acerca do brincar diante do desenvolvimento infantil, à luz de teóricos
que se debruçaram sobre o tema como Tizuko M. Kishimoto, Gisela Wajskop e Vygotsky entre
outros que, estudando o ser humano, enxergaram a atividade lúdica como essencial.
O discorrer da pesquisa destina-se a uma explanação sobre as funções e especificidades do ato lúdico no desenvolvimento da criança, e sobre como a compreensão do ato de
brincar é essencial ao desenvolvimento na infância. Do ponto de vista do desenvolvimento e da
constituição do sujeito, o ato de brincar é o instrumento principal da criança na busca e constituição de sua subjetivação. É por meio do ato de brincar, envolvendo o lúdico e o simbólico, que
a criança revive e experimenta situações e/ou sensações para tentar compreendê-las e assumir
seu lugar nelas.
Desta forma, buscou-se explicar a importância do ato lúdico, da brincadeira e dos jogos
para o pleno desenvolvimento na infância, uma vez que, o brincar se torna um estímulo ao desenvolvimento cognitivo e social desta. O brincar social vai refletindo o grau em que a criança
interage umas com as outras e o brincar cognitivo mostra o desenvolvimento mental da criança,
mas, para que isso aconteça, a criança precisa de experiências concretas, motivações, desafios
e situações-problema para que desenvolva todas as suas capacidades.
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As brincadeiras são a ferramenta de
DESENVOLVIMENTO INFANTIL À LUZ
que a criança dispõe para passar de um estáDO BRINCAR
Muito se fala sobre a importância do
brincar na infância, sabe-se que o ato lúdico é
intrínseco à infância, sendo atividade principal
da criança; essa afirmativa se dá não apenas
pela frequência de uso que as crianças fazem
do brincar, mas, sobretudo pela influência que
esta exerce no desenvolvimento infantil. Segundo Kishimoto (1997, p. 20), a brincadeira pode
ser vista como: “resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto
social, um sistema de regras, em que permite
diferenciar cada brincadeira e um objeto”.

gio meramente visual (no qual interage com o
mundo e seus objetos direcionada apenas pelo
que o próprio objeto a induz) para uma esfera
de raciocínio na qual pode criar, valendo-se de
um objeto, interações diferentes daquelas inerentes a ele, produzindo um campo de interpretação e ressignificação da realidade.

Uma possível definição a respeito do
conceito de brincar, de acordo com Kishimoto (1998), é que este se caracteriza como um
comportamento que possui um fim em si mesmo, que surge livre, sem noção de obrigatoriedade e exerce-se pelo simples prazer que a
O brinquedo e o brincar são fatores in- criança encontra ao colocá-lo em prática.
dispensáveis no desenvolvimento da criança
Embora a brincadeira seja uma ativiuma vez que os dois auxiliam no desenvolvimento relacionando a criança, o meio ambien- dade universal entre as crianças de diferentes
te e o meio social, a criança necessita brin- populações, cada cultura possui uma forma
car, seja com brinquedos sofisticados ou jogos peculiar de expressão que é um reflexo das
simbólicos que seria a brincadeira do faz de características ambientais específicas. Diante
disso, pode-se dizer que ao mesmo tempo em
conta.
que a brincadeira se constitui como uma caDo ponto de vista do desenvolvimen- racterística universal, ela possui aspectos esto psíquico e da constituição do sujeito, o ato pecíficos que dependerão de diversos fatores,
de brincar é o instrumento principal da criança tais como ambiente físico, social, cultural e as
na busca e constituição de sua subjetivação. características da criança,
É pelo ato de brincar, envolvendo o lúdico e o
simbólico, que a criança revive e experimenta
situações e/ou sensações para tentar compreendê-las e assumir seu lugar nelas. Recorrendo a Vygotsky (1998), encontramos:
A situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento, embora
possa não ser um jogo com regras formais estabelecidas a priori. A criança imagina-se como mãe e a
boneca como criança e, dessa forma, deve obedecer
às regras do comportamento maternal [...]. Na vida,
a criança comporta-se sem pensar que ela é a irmã
de sua irmã; o fato de as duas irmãs terem decidido
brincar de irmãs induziu-as a adquirir regras de comportamento (VYGOTSKY, 1998. p. 124).

A brincadeira, como atividade dominante da infância tendo em vista as condições concretas da vida
da criança e o lugar que ela ocupa na sociedade é,
primordialmente, a forma pela qual esta começa a
aprender. Se a brincadeira é, efetivamente, uma necessidade de organização infantil ao mesmo tempo
em que é o espaço da interação das crianças [...],
então esta brincadeira se transforma em fator educativo se, no processo pedagógico, for utilizado pela
criança para sua organização e trabalho. No entanto,
essa atividade não surge espontaneamente, mas sob
influência da educação [...] (WAJSKOP, 2005, p. 4043).

Assim, reconhecer e conhecer os
mecanismos cognitivos de aprendizagem da
criança proporciona um entendimento dos processos de aprendizagem em andamento, por
meio de situações lúdicas. Se, por um lado, a
criança se vale do ato de brincar para apren605
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der, por outro lado este brincar também preciO QUE APRENDEM AS CRIANÇAS POR
sa ser aprendido, pois trata-se de uma construINTERMÉDIO DAS BRINCADEIRAS
ção cultural. Aqui pode-se identificar mais uma
função do brincar que tem clara intersecção: a
O processo de desenvolvimento e
produção cultural e a inserção da criança no aprendizagem infantil implica oportunidades e
mundo cultural já existente. Segundo Wajskop situações educativas que vão além dos cuida(2005):
dos assistenciais. Nessa fase do desenvolvimento infantil, o brincar se constitui como uma
A brincadeira, na perspectiva sócio histórica e antroforma que permite à criança imaginar, explorar,
pológica, é um tipo de atividade cuja base genética é
comum à da arte, ou seja, trata-se de uma atividade descobrir, construir, destruir, reconstruir, conhesocial, humana, que supõe contextos sociais e cul- cer-se a si mesma e ao mundo que a cerca,
turais, a partir dos quais a criança recria a realidade identificar-se nele, por fim, compreendê-lo (ROatravés da utilização de sistemas simbólicos próprios. CHA, 1997, p. 417).
Ao mesmo tempo, é uma atividade específica da infância, considerando que, historicamente, esta foi
ocupando um lugar diferenciado na sociedade [...].
Portanto, a forma como se apresenta a brincadeira
infantil hoje, confirma a tese [...] de que não existe na
criança um jogo natural. A brincadeira é o resultado
de relações interindividuais, portanto, de cultura (WAJSKOP, 2005, p. 34-35).

A criança necessita brincar para vivenciar o mundo dos adultos em que está inserida
desde que nasce, mas do qual só se apropria
progressivamente. Mediante a brincadeira, ela
pode atuar de diversas maneiras nas situações
em que se encontra, ou que imagina, e, portanto, construir sua identidade diante do sujeiMas a forma de entender o papel da to social e histórico. De acordo com Wajskop
brincadeira no cotidiano infantil não é unanimi- (2005):
dade entre os que se propõem a esta reflexão.
Há autores e profissionais atuantes da Educa- A criança desenvolve-se pela experiência social, nas
ção Infantil que conferem ao ato de brincar um interações que estabelece desde cedo, com a expepapel coadjuvante no processo de desenvolriência sócio histórica dos adultos e do mundo por
vimento. Vejamos o que diz Kishimoto (1998):
Certos meios de aquisição do conhecimento são facilitados quando tomam a forma aparente de atividade lúdica. O jogo não é o fim visado, mas o eixo
que conduz a um conteúdo didático determinado. Ele
resulta de um empréstimo da ação lúdica para servir
à aquisição de informações (KISHIMOTO, 1998, p.
113).

Assim, o desenvolvimento intelectual
não consiste apenas em acumular informações, mas, sim, em reestruturar as informações
anteriores, quando estas entram num novo sistema de relações. O conhecimento é adquirido
por um processo de natureza assimiladora e
não simplesmente registradora.
Mas, quais habilidades e aprendizagens específicas as brincadeiras e jogos lúdicos proporcionam ao desenvolvimento da
criança, uma vez que, observando a crianças,
consiga-se identificar quais processos cognitivos, motores e sociais ela está desenvolvendo.

eles criados. É também, nesse sentido, que se vê
na brincadeira uma atividade que garante a interação
e construção do conhecimento pelas crianças (WAJSKOP, 2005, p. 25).

Sendo assim, observa-se que a perspectiva social e cultural são molas propulsoras
para o desenvolvimento infantil. As brincadeiras
possibilitam às crianças avaliar suas habilidades e compará-las com as de outras crianças,
permitindo assim que se apropriem de códigos
culturais e papéis sociais (BROUGÈRE & WAJSKOP, 1997).
Também são estimulados na brincadeira, os aspectos simbólicos sociais, a linguagem
e a cognição. Colocada em situações lúdicas,
as crianças aprendem as estruturas lógicas
das brincadeiras e, também, as estruturas matemáticas presentes em jogos e brinquedos estruturados.
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Pode-se afirmar, que a brincadeira também é rica fonte de comunicação pois, até mesmo sozinha, a criança cria diálogos por meio
do faz de conta, imagina conversas com seus
brinquedos e estrutura sua linguagem para utilizá-la posteriormente em outras situações. Dessa forma, e também na interação com outras
crianças, o vocabulário infantil é ampliado e
exercitado.

Sendo assim, diversas formas de interação devem ser potencializadas nas crianças,
a fim de fazer com que ela se depare com situações diferentes na utilização das habilidades
adquiridas durante os jogos e brincadeiras. No
que diz respeito à brincadeira de faz-de-conta, Bomtempo (2008) faz distinção entre dois
conceitos amplos: brincar e simular. A ação do
brincar é uma atividade que objetiva a diversão
e a simulação envolvendo uma realidade que
Da mesma forma, o jogo está carrega- se sobrepõe a outra,
do de conteúdo cultural, é visto como conhecimento feito e também se fazendo, é educati- A brincadeira de faz-de-conta é frequentemente mavo. Quando o jogo acontece em ambiente sem nifestada, por exemplo, no comportamento de fingir
que está dormindo, quando não está. Envolve, tampressão ou imposição, a criança sente-se sebém, objetos substitutos, fingindo que uma trouxa de
gura emocionalmente o que proporciona uma roupa é um travesseiro e imaginando objetos, finginaprendizagem social em uma situação sem ris- do haver um travesseiro em fn não há nada. A simucos.
lação pode, também, envolver papéis imaginários e
situações: fingindo ser a Branca de Neve que espera
o príncipe na floresta ou um super-herói como, por
exemplo, o Batman. Em todos esses cenários o mundo real é suplantado pelo mundo da fantasia: a lona
do mundo de faz-de-conta é estendida sobre o real
(BOMTEMPO, 2008 p.131).

Nesse sentido, a conduta lúdica do
adulto que está interagindo na brincadeira ou
jogo, oferece oportunidades para que a criança
experimente comportamentos distintos aos das
situações cotidianas, que jamais seriam tentados pelo medo do erro ou punição (KISHIMOAssim, na brincadeira de faz-de-conta
TO, 1998, p. 140).
com um mesmo objeto imaginativo, pode ter
duas identidades diferentes, como exemplo: a
A aquisição de conhecimento e desen- criança imagina que um monte de terra é um
volvimento intelectual são exercitados em jo- delicioso bolo de chocolate, chamando-o de
gos e brincadeiras nos quais a criança possa bolo, fazendo gestos que come o bolo, mas
testar as relações de causa e efeito, situação não come verdadeiramente a areia, isto é, a
essa que, fora da brincadeira, é impedida pelo criança imagina que uma coisa é outra, mas,
adulto para evitar acidentes. Contudo, no jogo, ao mesmo tempo, sustenta ambas as identia criança pode vivenciar mais situações, testar dades no pensamento: a real e a imaginária.
várias possibilidades de ações e observar que A criança desenvolve também a empatia e se
suas ações interferem diretamente no resulta- torna uma pessoa mais confiante, como afirma
do do jogo. Desta forma, ela terá que planejar Moyles (2002),
suas ações, testar suas estratégias, colocando assim a cognição em evidência, para que O brincar ajuda os participantes a desenvolver conpossa então vencer o jogo. Segundo Kishimoto fiança em si mesmos e em suas capacidades e, em
situações sociais, ajuda-os a julgar as muitas variá(1998):
A utilização do jogo potencializa a exploração e a
construção do conhecimento, por conta da 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 jogos (KISHIMOTO,
1998, p. 43).

veis presentes nas interações sociais e a ser empático com os outros (MOYLES, 2002, p. 22).

Ao pensarmos na importância do brincar para o desenvolvimento da criança e todas
as contribuições que esse ato traz para a sua
formação, podemos ter em mente a afirmação
que Moyles (2002) nos apresenta:
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A concepção de jogo, nem sempre foi
como entendemos hoje. Antes do período do
Romantismo, a brincadeira era vista como algo
desnecessário, se levado em conta o fato de que,
naquela época, a criança não era compreendida
como um ser que necessita de ludicidade. Da
mesma forma afirma BROUGÈRE (2002): “Antes
das novas formas de pensar nascidas do Romantismo, nossa cultura parece ter designado como
„brincar‟ uma atividade que se opõe a “trabalhar”
Pode-se afirmar que o lúdico é qual[...] caracterizada por sua futilidade e oposição
quer atividade que executamos e que pode dar ao que é sério” (BROUGÈRE, 2002, p. 21).
prazer, que possa ter espontaneidade em executá-la, na visão de Bertoldo e Ruschel (2011),
O ato de brincar era considerado fútil pequando faz-se porque se quer, por interesse los adultos, que tinha como foco principal de topessoal. Isto se refere tanto à criança quanto dos apenas o trabalho. Na antiguidade, crianças
para o adulto, é aí que se começa a perceber de todas as idades e adultos participaram, juntos
a possibilidade, a facilidade de se aprender das mesmas brincadeiras. Essa era uma forma
quando se está brincando, pois na atividade vista de aproximar os laços de afetividade e prolúdica, como na vida, há um grande número mover a união.
de fins definidos e parciais, que são importanEntende-se então, que as crianças não tites e sérios, porque consegui-los é necessário
ao sucesso e, consequentemente, essencial à nham jogos próprios para sua idade, elas tinham
satisfação que o ser humano procura, a satisfa- que se contentar com as brincadeiras estipuladas pelos adultos. Os jogos naquela época, não
ção oculta que neste caso seria o de aprender.
eram desconsiderados como práticas necessárias e sérias. Eram vistos como coisas sem imJOGO E BRINCADEIRA NO
portância e esquecidas.
Consequentemente, talvez, uma resposta à pergunta
“Por que brincar?” é que ele garante que o cérebro
– e nas crianças quase sempre o corpo – fique estimulado e ativo. Isso, por sua vez, motiva e desafia o
participante tanto a dominar o que é familiar quanto
a responder ao desconhecido em termos de obter
informações, conhecimentos, habilidades e entendimentos (MOYLES, 2002 p. 20).

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Para entendermos a importância do
jogo para o desenvolvimento da criança, primeiramente precisamos entender sobre ele,
seus conceitos e sua história. Desde tempos
remotos, o jogo fazia parte da cultura de um
povo, sendo um fato social, o jogo assume a
imagem que cada sociedade lhe atribui. De
acordo com a época e o lugar, os jogos admitem significados distintos. Da mesma forma em
que os valores da sociedade se transformam, o
jogo também se transforma.
Sem a cultura, o jogo não tem significado, uma das finalidades do jogo é educar
para viver bem em sociedade. Na Antiguidade,
a criança não era compreendida com um ser
que necessitava de jogo. O jogo é uma ação
natural do ser humano, considerado que o homem é um ser dotado da capacidade de criar
e imaginar.

De acordo com Kishimoto (1993), que
faz um apanhado histórico do uso de jogos no
contexto social, o jogo veio ganhar um valor crescente na década de 60, com o aparecimento de
museus, com concepções mais dinâmicas, no
qual nesses espaços as crianças podiam tocar e
manipular brinquedos. Este processo de valorização do jogo chegou ao Brasil no início da década
de 80, com o aumento da produção científica a
respeito dos jogos e o aparecimento das brinquedotecas.
O conceito de jogo no Brasil tem uma
característica folclórica, baseada nas raízes brasileiras. As brincadeiras brasileiras têm origem
nas culturas indígenas, negras, italianas e portuguesas, que por sua vez também é uma mistura
de tradições europeias, como relata Kishimoto
(1993). O jogo veio para o Brasil junto com sua
colonização, em 1500, porém seu caráter era
mais literário, incluindo contos e lendas, parlendas, adivinhações, superstições e festas típicas,
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Em virtude da ampla miscigenação étnica a partir do
primeiro grupo de colonização, fica difícil precisar a
contribuição específica de brancos, negros e índios
nos jogos tradicionais infantis atuais no Brasil. Mas é
possível, em alguns casos, efetuar um estudo, especialmente em contextos onde o predomínio dessas
etnias é muito grande, como nos engenhos de açúcar ou nas tribos indígenas espalhadas pelo país, no
fim do século passado e começo deste (KISHIMOTO,
1993, p. 20).

Assim como o brinquedo é fruto da cultura local, no Brasil não poderia ser diferente.
A cultura brasileira é uma mistura de culturas
de todas as partes do mundo, logo, há os mais
variados tipos de brinquedos.
Kishimoto (1997, p.13) diz que: “tentar
definir o jogo não é tarefa fácil”, pois é possível
sua interpretação de diversas formas como, por
exemplo, brincar de “mamãe e filhinha”, jogar
bola, brincar na areia, construir um barquinho.
Entretanto, cada jogo tem suas particularidades, no exemplo citado de brincar de
“mamãe e filhinha” usa se a imaginação da
criança este se diferencia do jogo de futebol
no qual há regras a serem cumpridas, que também se torna diferente do brincar na areia, no
qual o prazer de manipulação de objetos que
satisfaz a criança. Por sua vez, todas elas se
diferem da construção de um barquinho, pois
há a exigência de um modelo mental e destreza manual para executar a atividade. Já, Friedmann (1996) ressalta:
[...] acredito no jogo como uma atividade dinâmica,
que se transforma de um contexto para outro, de um
grupo para outro: daí a sua riqueza. Essa qualidade de transformação dos contextos das brincadeiras
não pode ser ignorada (FRIEDMANN, 1996, p.20).

Friedmann, em seu texto, diz que não
se tem uma teoria completa sobre o jogo, como
foi citado acima há várias formas e afirma ainda
que é muito difícil esgotar este assunto, uma vez
que cada educador deve ter sua maneira de proceder em cada situação, destaca que ao usar
o jogo na educação infantil é muito importante
destacar sua qualidade, tendo em seus dobramentos para o processo de ensino e aprendizagem. Segundo os estudos de Brougère:

Há jogo a partir do momento em que a criança aprende a designar algo como jogo; ela não chega a isso
sozinha. Ter consciência de jogar resulta de uma
aprendizagem linguística advinda dos contextos da
criança desde as primeiras semanas de sua existência (BROUGÈRE, 2002, p.18).

Para o autor a criança obtém os seus
conhecimentos de acordo com o tempo, ela
não entende o que é jogo por si próprio. É necessário que ela compreenda o que é jogar,
e essa compreensão se dá por meio de um
mediador que estará transmitindo as formas de
como executar as atividades de acordo com as
regras estabelecidas pelo jogo.
Porém, independentemente das regras
e das suas particularidades, a palavra jogo não
perde a sua denominação, quando pronunciada a palavra sua referência trata-se do jogo em
si e não nas suas particularidades. Todavia, em
todos os tempos o jogo foi visto como algo
primordial no desenvolvimento do educando,
acompanhando a evolução das novas tecnologias e dos novos recursos que estão sendo
disponibilizados.
O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual
e sempre estiveram presentes em qualquer
povo desde os mais remotos tempos. Mediante eles, as crianças desenvolvem a linguagem,
o pensamento, a socialização, a iniciativa e a
autoestima, preparando–se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na
construção de um mundo melhor. Para Kishimoto (1997):
A utilização do jogo potencializa a exploração e a
construção do conhecimento, por conta da 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. Ao
utilizar, de modo, metafórico, a forma lúdica (objeto
suporte de brincadeira) para estimular a construção
do conhecimento, o brinquedo educativo conquistou
um espaço definitivo na educação infantil (KISHIMOTO, 1997, p. 43).
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O brincar é mais do que uma distração, é uma linguagem na qual a criança revela uma forma de pensamento. Por meio da
brincadeira a criança situa-se no espaço em
que vive, constrói a ideia de si e do outro, experimenta, fala, age, interpreta, interage, enfim,
desenvolve habilidades essenciais para uma
melhor compreensão do mundo.
Na teoria piagetiana, a brincadeira não
recebe uma conceituação específica. Entendida como ação assimiladora, a brincadeira aparece como forma de expressão da conduta,
dotada de características espontânea e prazerosa, em que a criança constrói conhecimentos.
Para Piaget (1971), quando brinca, a
criança assimila o mundo à sua maneira, sem
compromisso com a realidade, pois sua interação com o objetivo não depende da natureza do objeto, mas da função que a criança
lhe atribui. O brincar representa uma fase no
desenvolvimento da inteligência, marcada pelo
domínio da assimilação sobre a acomodação,
tendo como função consolidar a experiência
passada.

preocupar com a sua adaptação à realidade
concreta, essas ações são capazes de modificar os processos de desenvolvimento e aprendizagem quando interagem no cotidiano infantil.
A brincadeira é a atividade principal da
infância. Essa afirmativa se dá não apenas pela
frequência de uso que as crianças fazem do
brincar, mas sobretudo pela influência que esta
exerce no desenvolvimento infantil. Segundo
Kishimoto (1997, p. 20), a brincadeira pode ser
vista como: “resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social,
um sistema de regras, no qual permite diferenciar cada brincadeira e um objeto”.
Assim, o desenvolvimento intelectual
não consiste apenas em acumular informações, mas, sim, em reestruturar as informações
anteriores, quando estas entram num novo sistema de relações. O conhecimento é adquirido
por um processo de natureza assimiladora e
não simplesmente registradora.
No raciocínio decorrente do fato de que
os sujeitos aprendem por intermédio do jogo é
de que este possa ser utilizado pelo professor
em sala de aula. As primeiras ações de professores apoiados em teorias construtivistas
foram a fim de tornar os ambientes de ensino
bastante ricos em quantidade e variedade de
jogos, para que os alunos pudessem descobrir
conceitos inerentes às estruturas dos jogos por
meio de sua manipulação.

No entanto, para Vygotsky (1998), os
processos psicológicos são construídos com
base nas injunções do contexto sociocultural.
Seus paradigmas para explicitar a brincadeira
infantil, localizam-se na filosofia que concebe o
mundo como resultado de processos histórico-sociais que alteram não só o modo de vida da
sociedade, mas inclusive as formas de pensaNeste sentido, as concepções sócio
mento do ser humano. Já para os freudianos, a
brincadeira infantil é o meio de estudar a crian- interacionistas partem do pressuposto de que
a criança aprende e desenvolve suas estrutuça e perceber seus comportamentos.
ras cognitivas ao lidar com o jogo de regra.
Segundo Kishimoto (1997), brincadeira Nesta concepção, o brincar promove o desené ação que a criança desempenha ao concre- volvimento, porque está impregnado de aprentizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação dizagem. E isto ocorre porque os sujeitos, ao
lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação, brincar de forma dirigida, passam a lidar com
brinquedo e brincadeira relacionam-se com a regras que lhes permitem a compreensão do
criança. A criança cria uma situação imaginá- conjunto de conhecimentos veiculados socialria, assume o papel e age como tal, se transfor- mente, permitindo-lhes novos elementos para
mando e mudando também o significado dos apreender os conhecimentos futuros.
objetos de acordo com sua vontade, sem se
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Os aspectos simbólicos de sociabilidade, linguagem e cognição também são estimulados na brincadeira. 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.

As teorias sobre brinquedo têm desconsiderado que estes têm função de preencher
necessidades e desejos nem sempre possíveis
de serem atendidos ou realizados de outra forma. Como podemos exemplificar: a vontade da
criança realizar ações que pertencem ao mundo adulto: dirigir, cozinhar, lavar roupa, cuidar
de bebês. Assim surge o brinquedo que atua
na resolução desta impossibilidade física e
A criança, colocada diante de situa- mental, da realização e satisfação deste desejo
ções lúdicas, apreende a estrutura lógica da imediato,
brincadeira e, deste modo, apreende também
a estrutura matemática presente. O jogo deve Para resolver esta tensão, a criança em idade préestar carregado de conteúdo cultural. É visto -escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário
como conhecimento feito e também se fazen- onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de brinquedo.
do, é educativo.
A imaginação é um processo psicológico novo para
a criança; representa uma forma especificamente humana de atividade consciente, não está presente na
consciência de crianças muito pequenas [...] podemos dizer que a imaginação nas crianças de idade
pré-escolar, é o brinquedo sem ação (VYGOTSKY,
1998, p.108-109).

O jogo ao ocorrer em situações sem
pressão, em atmosfera de familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou perigo proporciona condições para aprendizagem
das normas sociais em situações de menor
risco. A conduta lúdica oferece oportunidades
para experimentar comportamento que, em siNeste sentido, Vygotsky (1998) afirtuações normais, jamais seriam tentados pelo ma que a situação imaginária contém regras
medo do erro ou punição (KISHIMOTO, 1997, de comportamento, embora as mesmas não
p. 140).
sejam regras formais e estabelecidas a priori.
Consideremos que duas irmãs propusessem a
A brincadeira também é uma rica fon- brincar de irmãs, isto é, na vida real este fato
te de comunicação, pois até mesmo na brin- passa despercebido, sem pensar como uma
cadeira solitária a criança, pelo faz de conta, irmã deve agir com a outra; já na brincadeira
imagina que está conversando com alguém ou a criança tenta ser o que ela pensa que uma
com os seus próprios brinquedos. Com isso, irmã deveria ser como deveria agir; ambas esa linguagem é desenvolvida com a ampliação tão preocupadas em mostrar seu comportado vocabulário e o exercício da pronúncia das mento de irmã, ou seja, o fato delas quererem
palavras e frases.
brincar de irmãs induziu-as a adquirir regras de
comportamento.
A cognição e o desenvolvimento intelectual são exercitados em jogos em que a
Assim, o desenvolvimento intelectual
criança possa testar especialmente a relação
não consiste apenas em acumular informacausa-efeito. Na vida real isto geralmente é imções, mas, sim, em reestruturar as informações
pedido pelos adultos para evitar alguns desasanteriores, quando estas entram num novo sistres e acidentes. Entretanto, no jogo ela pode
tema de relações. O conhecimento é adquirido
vivenciar estas situações e testar as mais variadas possibilidades de ações. Suas ações inter- por um processo de natureza assimiladora e
ferem claramente no resultado do jogo. É ne- não simplesmente registradora.
cessário então que a criança passe a realizar
um planejamento de estratégias para vencer o
jogo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o presente trabalho, após o estudo de diversos autores, pode-se afirmar com certa
precisão que o modo principal e essencial de aprendizagem na infância é a brincadeira. Sabe-se, pelos estudos de Piaget, Vygotsky, Winnicott e outros, que é na infância que o ser humano
constrói as principais estruturas cognitivas, que serão os suportes das futuras aprendizagens e
desenvolvimento de habilidades e competências complexas.
Segundo Piaget, quando encontram novos problemas as crianças enfrentam um desequilíbrio em relação ao que já sabiam, e desconstroem o conhecimento anterior para acomodar
as novas informações, voltando a equilibrar tudo construindo novos conhecimentos, diferentes
do anterior em complexidade e alcance da realidade.
Considerando que o brincar, ao passo que é a primeira forma de cultura e atividade
biológica essencial e espontânea da criança, sempre esteve presente em seu cotidiano, com
o passar do tempo se transformou e agregou características específicas de cada povo em seu
espaço e tempo, todavia sendo perpetuado pela transmissão de geração a geração.
Pode-se constatar que o jogo, o brinquedo e a brincadeira são instrumentos mediadores
e importantes ferramentas auxiliares no processo de desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo,
psicológico e social da criança em formação. Peças-chave neste processo estimulam a relação
da criança consigo mesmo, com os outros e com o mundo.
Além da interação, a brincadeira, o brinquedo e o jogo proporcionam mecanismo para
desenvolver a memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a criatividade e habilidade para
melhor desenvolver a aprendizagem. Nessa perspectiva, as brincadeiras, os brinquedos e os
jogos vêm contribuir significativamente para o importante desenvolvimento das estruturas psicológicas e cognitivas da criança.
Assim, o desenvolvimento intelectual não consiste apenas em acumular informações,
mas, sim, em reestruturar as informações anteriores, quando estas entram num novo sistema de
relações. O conhecimento é adquirido por um processo de natureza assimiladora e não simplesmente registradora.
Com todas essas considerações, o brincar, jogar, enfim, toda a atividade lúdica espontânea ou estruturada e estimulada são momentos de desenvolvimento e aprendizagem para as
crianças; criar espaços e tempos que permitam a realização de jogos, brincadeiras, instituindo estratégias que permitam a promoção e evolução
integral da criança é essencial ao seu desenvolvimento.
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E AS METODOLOGIAS
ATIVAS

RESUMO: A geografia tem passado por grandes transformações de ordem curricular e metodológicas nos últimos anos. Com base nestas transformações, este artigo teve como objetivo
analisar os aspectos teóricos e práticos do ensino de geografia por meio das metodologias
ativas à luz da Base Nacional Comum Curricular. Este escrito constituiu-se por um estudo de
caso onde foram pesquisados trabalhos na área de metodologia da geografia disponíveis em
revistas científicas e base de dados oficiais. Foi possível destacar três metodologias de ensino
que se mostram importantes para a apresentação de conteúdos geográficos nos dias atuais. A
primeira são os mapas conceituais que se mostram uma importante ferramenta para a apresentação geográfica na forma de estruturas gráficas. As Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação (TDIC) têm ganhado espaço no ensino de geografia e a utilização de vídeos
e filmes que podem mudar de forma positiva a experiência que os alunos podem ter com
os conteúdos da geografia. Foi visto também que a atual BNCC propõem que os conteúdos
geográficos sejam abordados do ponto de vista da transversalidade e das especificidades de
cada lugar por meio da proposição de problemas que incentivam os alunos a desenvolverem
habilidades e competências. Neste sentido, a adoção de metodologias ativas no ensino de
geografia tem ganhado espaço nas últimas décadas, impulsionada principalmente pela importância que a tecnologia tem desempenhado no sistema educacional.

Palavras-chave: Ensino Geográfico; Novas Tecnologias; Metodologias Ativas.
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INTRODUÇÃO

O

interesse pelo estudo sobre o ensino de geografia e as metodologias ativas surgiu da necessidade de compreender como as tecnologias e as formas atuais de
ensino ocorrem na chamada sociedade da informação. Trata-se compreender
como se dá a adoção de metodologias capazes de apresentar de forma adequada os conteúdos
geográficos a partir de métodos inovadores.
Cabe destacar que as mudanças na forma de ensino e aprendizagem devem concordar
com a Base Nacional Comum Curricular que é um documento de caráter normativo e que define
o conjunto das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da
Educação Básica. E, com isso, tem assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento
conforme preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE).
De acordo com Santos et al. (2019) a geografia passou por diferentes transformações ao
longo do tempo onde os métodos de ensino tiveram que se adaptar ao grau de desenvolvimento
da sociedade. Os métodos antigos baseados na memorização e descrição não possibilitaram o
avanço no processo de ensino e aprendizagem. Por isso, novos métodos foram sendo criados
para suprir esta necessidade. A partir do surgimento de novas concepções de ensinar geografia
originam-se métodos que substituem a memorização e que vão além da descrição, inserindo o
aluno em um contexto onde este é parte da construção de reflexões geográficas.
Atualmente os profissionais responsáveis pela divulgação do conhecimento geográfico
precisam inovar, e potencializar a consolidação por meio de metodologias ativas e interativas
daquilo que é ensinado para que os estudantes consigam compreender com maior efetividade
os assuntos que compõem a ciência geográfica. Assim, o aluno não será considerado um mero
espectador, mas sim um agente ativo no processo de construção do saber geográfico.
Para Kenski (2012) inaugura-se um momento nos processos educativos formais, em que
a interação, construção, troca e utilização colaborativa de informações desvelam a relevância da
elaboração de outras estruturas educacionais em detrimento de um ensino fechado, hierárquico
e em massa. Neste sentido, este artigo buscou fazer análise do ensino de geografia por metodologias ativas, além de relacionar estas metodologias à luz da Base Nacional Curricular Comum
para a disciplina de Geografia.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho foi por meio da metodologia de Estudo de Caso, que permite por meio
de pesquisas qualitativas buscar a compreensão de conceitos acerca de diversos assuntos
com mais objetividade. Para Yin (2010) este
método permite que os pesquisadores consigam reter as características holísticas e mais
significativas dos fatos e eventos. Neste sentido, a elaboração deste artigo contou com três
fases.
Na primeira etapa deste trabalho foram pesquisados trabalhos científicos de caráter teórico-conceitual relacionados a algumas
metodologias ativas de ensino em geografia e
trabalhos que correlacionam o ensino de geografia com a BNCC. Esta etapa respondeu ao
levantamento bibliográfico das literaturas existentes na área de pesquisa do tema estudado.
Estes trabalhos foram encontrados por revistas
científicas online e sites oficiais, utilizando os
seguintes termos: ensino de geografia, metodologias ativas no ensino de geografia, BNCC
e geografia.
Na segunda etapa foi elaborada uma
análise teórico conceitual de todos os trabalhos pesquisados e analisados. Nesta etapa foi
possível chegar a algumas conclusões sobre o
tema por meio da opinião de diversos autores
e através de vários exemplos práticos. Na terceira e última etapa chegou-se a algumas considerações sobre o assunto pesquisado, por
meio da interpretação dos dados coletados e
da correta interpretação e articulação de contribuições teórico-conceituais, possibilitando a
construção de uma análise geográfica autoral
sobre o tema analisado.

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO
EM GEOGRAFIA
Para Abreu (2019) o método ativo tem
sido divulgado de forma expressiva em instituições universitárias estrangeiras e em território
nacional. É um assunto que tem ganhado notoriedade nos últimos anos, sendo incorporado
nas discussões que visam melhorar e ampliar
as metodologias de ensino, principalmente relacionadas ao ensino básico.
Em contraposição às formas tradicionais de ensino e aprendizagem, em que os alunos assumem uma postura passiva na recepção do conhecimento, o método ativo procura
o inverso, que neste caso se refere a incluir os
alunos como atores principais na construção
do conhecimento.
Para Diesel, Baldez e Martins (2017) o
método ativo é caracterizado com um processo que busca estimular a auto aprendizagem,
além de contribuir para que os estudantes despertem a curiosidade para pesquisar novos
elementos sobre aquilo que ele visualizou em
sala de aula. Lima, Silva e Araújo (2018) utilizaram a atividade do júri simulado enquanto metodologia ativa, demonstrando que há diversas
metodologias de ensino que podem ser caracterizadas como ativa, pois contribuem para
que os alunos possam se deparar com visões
antagônicas, desenvolver suas habilidades de
cooperação e amizade, entre outros. Castro et
al. (2015) ainda afirma que,
Por se tratar de uma inovação que transforma o modelo educacional tradicional, modelo de ensino que
os estudantes estão acostumados, as metodologias
ativas devem ser introduzidas de forma cuidadosa.
Provocando nos educandos a consciência de que o
conhecimento não é transferido, mas construído de
forma gradual e significativa. Desta forma a metodologia não pode ser um elemento dificultador da
aprendizagem, pelo contrário, seu objetivo é mediar
e facilitar a construção de conhecimentos (CASTRO,
2015, p.54).
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Entre as metodologias ativas existentes
é possível citar as seguintes: estudo de caso,
seminários, exercícios em grupos, socialização,
oficinas, leituras comentadas, debates, apresentações de filmes, apresentações musicais,
dramatizações, entre outros. Diante da existência de inúmeras metodologias, Silva (2020)
tenta delimitar as principais características de
uma metodologia ativa (figura 1).

tas no processo ensino-aprendizagem na área
de geografia.

As metodologias ativas precisam envolver os alunos com propostas de atividades
motivadoras, desafiantes, que envolvam tomadas de decisões e promovam a autoavaliação
(MORAN, 2015). As demandas da aprendizagem ativa requerem alunos proativos e comprometidos com a transformação da realidade.
Assim, “se queremos que sejam criativos, eles
precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa” (MORAN,
2015, p.17). Diante disso, torna-se importante a criação de métodos que sejam capazes
de conceder à geografia uma ciência atraente
aos alunos. Neste trabalho foram identificadas
as seguintes ferramentas que podem auxiliar
na construção de aulas em geografia, onde os
alunos podem se envolver de maneira mais
Figura 1 – Característica das metodolo- efetiva:
gias ativas. Fonte: Silva (2020).
1.
Mapas conceituais
2. Tecnologias Digitais de InformaCabe destacar que a mudança de um
método tradicional para um método ativo não ção e Comunicação (TDIC)
3. Utilização de vídeos e filmes
se constitui tarefa fácil, pois em pleno século
XXI, à apropriação do uso das TDIC apresenta
uma certa resistência no cenário educacional,
o que envolve diversos problemas. Perrenoud
(1999) mostra que um dos motivos é a lentidão
em relação ao avanço do trabalho dos professores muitas vezes por não haver uma dependência em relação ao uso das novas tecnologias e “porque suas condições de trabalho e
sua cultura profissional instalam os professores
em rotinas” (PERRENOUD, 1999, p.12).
Essa mudança gradual no trabalho do
professor, na tentativa de se ajustar às necessidades geradas por um novo perfil de aluno,
permite, muitas vezes, a adaptação de metodologias equivocadas que se costuram como
“uma colcha de retalhos” sem que haja uma
integração coerente entre elas durante as práticas pedagógicas (TEIXEIRA,2018), além da
complexidade em sua efetivação, pois toda a
metodologia que visa o ensino parte de uma
concepção da forma como o sujeito aprende.
Assim como em várias outras disciplinas na escola pública e privada, percebe-se uma continuidade da utilização de métodos tradicionalis-

De acordo com Campello et al. (2018),
os mapas conceituais (MC) criam oportunidades para os alunos mostrarem relações significativas entre os conceitos estudados na geografia. Os mapas são considerados estruturas
gráficas que ajudam o aluno a organizar ideias
e conceitos de um determinado assunto de
modo organizado e esquematizado, levando o
aluno a um nível de uma aprendizagem mais
significativa.
Segundo Ausubel (2003), essa aprendizagem significativa ocorre quando uma nova
informação que apresenta uma estrutura lógica interage com conceitos relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva
do aprendiz, sendo por ele assimilado, contribuindo para sua diferenciação, elaboração e
estabilidade. Essa interação constitui uma experiência consciente, claramente articulada e
precisamente diferenciada, que emerge quando sinais, símbolos, conceitos e proposições
potencialmente significativas são relacionados
à estrutura cognitiva e nela incorporados. Essa
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é uma ferramenta poderosa de ensino, uma vez
Trata-se de aproximar o ensino de geque contribui para a representação de modelos ografia à realidade do aluno e das rápidas e
mentais do aluno.
profundas transformações que ocorrem na sociedade. É com base neste entendimento que
Para Gouvêa (2016) indicam relações a Geografia deve procurar analisar o espaço
entre conceitos ou entre palavras. Diagramas geográfico que é criado a partir das relações
ou desenhos podem ser considerados lin- que ocorrem na sociedade e as modificações
guagens visuais. Estes diagramas podem ser que estas impõem sobre a natureza. A aproxiconstruídos hierarquicamente onde os concei- mação do ensino à realidade também diz restos serão organizados e distribuídos por setas peito à adoção de linguagens de ensino capaque irão indicar um conceito mais importante e zes de tornar o ensino mais eficaz. Quanto a
sua relação com conceitos secundários. Para isso Santos e Chiapetti (2011) afirmam que:
Novak (2000) os mapas conceituais surgiram
com a teoria da aprendizagem de Ausubel. Trabalhar com diferentes linguagens no ensino de GeComo orientando de Ausubel, Novak participou ografia pode ser uma tentativa de início de mudança
[…] muitas são as opções de linguagens que podem
ativamente do desenvolvimento desta teoria.
Quanto à aplicação da metodologia
dos mapas conceituais, os alunos podem ser
divididos em pares, pois de acordo com pesquisas realizadas, quando criados em pares,
os mapas conceituais, possuem qualidade superior em relação aos mapas criados individualmente ou com um elevado número de pessoas. Para Fonseca e Mattar (2017) os alunos
interagem entre si, explicando uns aos outros
os conceitos estudados e atuando na resolução de problemas. Eles precisam se preparar
antecipadamente, uma vez que atuam como
tutores na aprendizagem dos colegas. Assim,
além de estimular o trabalho colaborativo em
equipe, os mapas conceituais ainda ajudam os
alunos a sintetizar as informações mais importantes de um determinado tema.

servir de subsídio aos professores e alunos no ensino aprendizagem de Geografia. Sem a pretensão de
fazer uma campanha contra o livro didático, sabemos
que, apenas este, muitas vezes, não é suficiente para
aulas criativas, prazerosas e com a efetiva participação do aluno (SANTOS; CHIAPETTI, 2011 p.174).

Quanto às tecnologias digitais de informações e comunicação, estas podem ser
utilizadas para o ensino de conteúdos relacionados a construção de mapas, sensoriamento
remoto, cartografia digital, interpretação de objetos em mapas, entre outros. As tecnologias
e inovações podem auxiliar o desenvolvimento das relações de espacialidades, permitindo
aos alunos uma melhor vivência e aprendizagem de conteúdos no ambiente escolar. É importante destacar que as tecnologias utilizadas
no âmbito do ensino fundamental na área de
geografia possuem um caráter neutro, ou seja,
geralmente não possuem o objetivo de ensinar
uma verdade, pois a própria geografia possui
como característica o ato de criticar e se renovar diante de pensamentos ditos consolidados.
O uso de estratégias utilizando tecnologias de
fácil acesso está proporcionando uma verdadeira revolução no ensino.

Mesmo sendo uma metodologia ativa,
onde os alunos deverão empreender esforços
para tentarem fazer as atividades com o máximo de autonomia possível, os professores
também deverão participar da construção dos
conhecimentos produzidos, contribuindo e facilitando o aprendizado por dicas e orientação
em tarefas complexas. Essa estratégia facilitadora deve relacionar o que aluno está aprendendo com o seu dia a dia, fazendo uma ponte
entre o conhecimento científico e o mundo em
Segundo Bonilla (2012:72) no Brasil os
que ele vive (AUSUBEL, 2003). Esta relação estudos sobre a relação entre educação e tecimplica em repensar metodologias tradicionais nologias digitais (denominada até então “inforque não se adequam a um mundo conectado. mática educativa) tiveram início na década de
1970, mas essas tecnologias só começam a
ser inseridas nas escolas de educação básica
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tecnológico experimentados pela sociedade
nas últimas décadas para que estas tecnologias possam ser usadas de forma adequada.
Nascimento e Silva (2020) ainda afirmam que
as tecnologias no âmbito da geografia devem
se basear na promoção do processo de ensino
e aprendizagem de forma que o conhecimento
O avanço das tecnologias também está geográfico seja transmitido com eficácia.
propiciando o surgimento de um ensino híbriEm relação à utilização de filmes e vído, onde os professores utilizam diversas ferramentas para que os alunos possam solidificar deos, pode-se afirmar serem recursos tecnolóe/ou aprofundar aquilo que aprendeu em sala gicos que podem ampliar a capacidade de um
aluno compreender um determinado assunto,
de aula. Moran (2015, p.23), assegura que,
[...] em escolas com menos recursos, podemos de- porém estes recursos requerem cuidado consenvolver projetos significativos e relevantes para os forme afirma Stefanello (2008, p.116) apud Caalunos, ligados à comunidade, utilizando tecnologias lado (2012):
no final da década de 1980, através do Projeto EDUCOM (1985), do Programa Nacional
de Informática Educativa – PRONINFE (1989),
do Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO(1997) e do Programa Um
Computador por Aluno (UCA).

simples como o celular, por exemplo, e buscando o
apoio de espaços mais conectados na cidade. Embora ter boa infraestrutura e recursos traga muitas
possibilidades de integrar presencial e online, conheço muitos professores que conseguem realizar
atividades estimulantes, em ambientes tecnológicos
mínimos (MORAN, 2015, p.23).

Para Silva (2013) com o surgimento
da internet, as pessoas passaram a utilizar dispositivos digitais por muito mais tempo, tendo
como exemplo o Smartphone e o computador
pessoal. E esses dispositivos se constituem
como ferramentas importantes que podem ser
utilizadas para complementar o ensino de conteúdos geográficos.

[...] quando utilizamos filmes como recurso metodológico é preciso verificar que tipo de imagens eles
contêm, no sentido de atentar a que informações elas
se referem. Pois quando se trabalha com alunos de
séries iniciais, é preciso fazer uma análise das cenas dos filmes ou documentários, ou seja, é preciso
que o professor assista o conteúdo antes de passá-lo
para os alunos (CALADO, 2012 p.19).

Este cuidado ao propor um filme como
instrumento metodológico para uma aula também deve ser tomado no ensino fundamental
e médio. Destaca-se ainda que os filmes podem contemplar diversos assuntos, paisagens
e discursos, o que contribui para que o debate
acerca de um filme possa ser o mais amplo
As TDIC também permitem inovar no possível.
ambiente educacional, pois se torna possível
criar tecnologias, metodologias e formas que
A utilização de vídeos, filmes ou até repossam ajudar os alunos a aprenderem me- portagens devem também passar por uma avalhor e com mais qualidade. Porém, é preciso liação do professor quanto a veracidade e quadestacar que além do papel dos professores e lidade dos conteúdos “ensinados”. A presença
do auxílio das tecnologias, atitudes como opor- do professor, nestes casos, é fundamental para
tunizar a escuta aos estudantes, valorizar suas o bom aprendizado. Em relação ao papel do
opiniões, exercitar a empatia, responder aos professor neste tipo de atividade, Castrogioquestionamentos, encorajá-los, dentre outras, vanni et al. (2016) afirma que a presença do
são favorecedoras da motivação (BERBEL, professor permite abrir uma rica discussão so2011) e de uma aprendizagem mais significabre aquilo que está sendo tratado, deixando o
tiva. Ao tratar da educação no âmbito do ensiaprendizado muito mais rico e satisfatório. Esta
no básico, suas características e importância
forma de ensinar e aprender é muito mais efena sociedade atual, é preciso analisar qual e
tiva do que o simples “despejo” de conteúdos
que tipo de influência a educação vem receem aulas presenciais ou virtuais.
bendo do ponto de vista do desenvolvimento
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A preocupação de Castrogiovanni é de
que conteúdos de Geografia disponibilizados
em plataformas virtuais como o YouTube esteja repleto de “decorebas” e macetes, que tem
como objetivo o ingresso em universidades
por vestibular ou em órgãos públicos por meio
de concursos. Diante disso, cabe ao professor
orientar os alunos para que estes recursos sejam utilizados com cautela e moderação. Cabe
destacar que a utilização de vídeos e outros
meios digitais já são utilizados por uma grande
parcela dos alunos.
Diante disto, é possível perceber uma
certa influência das novas tecnologias da informação e comunicação na sociedade, e mais
precisamente no ambiente escolar. Os programas televisivos, os aplicativos de celular, os jogos, a própria internet entre outros conseguem
atrair mais a atenção das novas gerações de
alunos do que o ensino dito tradicional. Mesmo
assim, os conteúdos ensinados na Geografia
são geralmente marcados pela fragmentação
do saber e distanciamento da realidade vivenciada pelos alunos. E esta postura tem contribuído para um aprendizado mecanicista, em
que pouco contribui para que os alunos compreendam os saberes geográficos.

tos e abordagens no tocante ao que ensinar a
milhões de crianças e jovens em todo território
nacional, onde a geografia se torna importante justamente pelo seu caráter de estabelecer
relações entre as pessoas e o meio ambiente
como um todo.
Os conteúdos que compõem o conhecimento na área de geografia devem estimular
os alunos, desde as séries iniciais, a pensarem
o espaço a partir dos conhecimentos geográficos e de forma transversal estabelecer relações entre os conhecimentos geográficos e
os conteúdos apresentados em outras áreas.
O raciocínio geográfico da qual a BNCC pede
que sejam desenvolvidos envolvem: analogia,
conexão, diferenciação, distribuição, extensão,
localização e ordem.
Desenvolver nos estudantes o raciocínio geográfico, articulando com alguns princípios , significa dotá-los de mais uma forma de
perceber e analisar criticamente a realidade,
afirma Castellar (2006). Dentro deste raciocínio é possível destacar os principais tópicos
que devem ser trabalhados nesta área do currículo escolar:

Mesmo com os aspectos negativos
• Sujeito e seu lugar no mundo
das tecnologias, cabe aos professores orientar
• Conexões e escalas
seus alunos quanto à melhor utilização desses
• Mundo do trabalho
meios, pois a tendência é a ampliação cada
• Formas de representação e pensavez mais dos meios digitais no processo de enmento espacial
sino e aprendizagem. O trabalho do professor
• Natureza, ambientes e qualidade de
deve estar pautado em possibilitar a cada aluvida
no uma visão ampla do conhecimento e aproximar ao máximo este aluno da totalidade dos
O objetivo da geografia e das demais
saberes que compõem o ensino de geografia. disciplinas atualmente é direcionar o aluno no
caminho da reflexão das grandes questões
AS NORMAS DA BNCC E O ENSINO DE que envolvem a vida em sociedade, além de
aprender, por meio da técnica, a resolução
GEOGRAFIA
de problemas. Os problemas geográficos, por
Tentar compreender o mundo em que exemplo, devem conter sua devida localização
vivemos por meio de seus aspectos físicos e suas características espaciais, envolvendo os
e sociais é um dos preceitos dispostos na aspectos ambientais, sociais e econômicos.
BNCC, documento elaborado pelo Ministério
de Educação e Cultura – MEC , e que serve
para a orientação de conhecimentos, concei622
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As especificidades de cada região
devem ser consideradas na abordagem dos
fatos, quando se trata da aplicação de uma
determinada metodologia de ensino ativa. A
resolução de problemas geográficos da qual
a BNCC propõe está aliada ao conceito de
competência. É a competência em uma área
um dos principais objetivos a serem alcançados pelos alunos. Para Macedo (2007) apud
Castrogiovanni (2016) a competência pode ser
concebida como:

A abordagem de conceitos transversalizados apresentado na BNCC traz o entendimento de que conteúdos como: espaço e suas
territorialidades, terra e os territórios, as diversidades, o trabalho e a relação com a natureza
(BRASIL, 2016 p.237), possuem igual importância, por isso, um não deve se destacar em
detrimento do outro. Isso ajuda a compreender
o porquê da BNCC dá importância a interdisciplinaridade e abordagem da totalidade dos
conhecimentos, integrando-o no componente
curricular da geografia.

[...] uma habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma competência de ordem particular, específica. A competência vai se ocupar em manusear
diversas habilidades para dar conta da resolução de
uma situação problema. É a partir do desenvolvimento das diferentes habilidades que o sujeito vai conhecer melhor seus limites e buscar alternativas para
superá-los sempre que for possível na busca por uma
melhor condição de entendimento do contexto que o
rodeia (CASTROGIOVANNI, 2016, p.112).

Dentre da compreensão do mundo e
suas especificidades chama-se a atenção do
ensino da linguagem cartográfica no ensino
fundamental. Já no ensino médio torna-se importante a abordagem de conteúdos que demonstrem a preocupação com a compreensão das desigualdades sociais e problemas
ambientais por meio das experiências vividas
pelos alunos. É no ensino médio que o conhecimento geográfico deve demonstrar como a
A Base Nacional Curricular Comum relação sociedade e natureza contribuem para
(BNCC) para o ensino de geografia, possui a transformação do espaço natural e a consecomo um dos objetivos indicar os eventuais quente formação do espaço geográfico.
caminhos que se deve tomar para o desenvolvimento dos estudantes ao longo de sua
Na BNCC a geografia é tratada enquaneducação básica (BRASIL, 2019). Por tanto, to parte das chamadas Ciências Humanas (Hisa BNCC não possui caráter finalista e sim um tória, Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino
meio para que as diferenças regionais possam Religioso). De acordo com Portela (2018), esta
ser levadas em consideração na construção de generalização desconsidera as distâncias teóum plano escolar adequado para as diferentes ricas, epistêmicas e metodológicas colossais
localidades.
existentes entre elas. Isso demonstra que deverá haver uma relação interdisciplinar também
O componente curricular da geografia com estas disciplinas, além de indicar que as
apresentada na BNCC torna importante as re- metodologias de ensino propostas para a geolações cotidianas que se passam nos lugares. grafia devem concordar com o caráter interdisIsso quer dizer que as experiências vividas pe- ciplinar.
los alunos, fruto do acúmulo de conhecimentos
locais, tornam-se importantes no contexto escolar. A Interdisciplinaridade ao olhar os sujeitos
e acontecimentos com base na sua totalidade
também é valorizada. Todas estas características contribuem para orientar os professores
na elaboração de metodologias ativas que contemplem aquilo que está disposto na BNCC.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola do início do século XXI precisa ser redesenhada e pensada em termos de políticas públicas e inovações pautadas nas habilidades dos professores. Para que isso ocorra, se
torna necessário uma formação continuada e que esteja adaptada às novas tecnologias educacionais, assegurando ao professor uma reflexão acerca do uso dessas tecnologias na e para a
democratização da educação.
Dentro dessa perspectiva, a formação continuada se torna muito mais abrangente e
tende a romper com o modelo instrumentalista muito difundido pelas políticas públicas de formação de professores. Para que as metodologias ativas sejam implementadas de forma eficaz os
professores devem receber treinamentos que contribuam para o desenvolvimento profissional, e
que recorram à aplicação de metodologias ativas de aprendizagem para tornar a comunicação
professor-aluno adaptada aos desafios sempre presentes no âmbito educacional.
A BNCC propõe que a geografia seja capaz de estimular o aluno a compreender o mundo em que vivemos e solucionar problemas do mundo real a partir dos conhecimentos das especificidades do lugar e do desenvolvimento de competências e habilidades. O desenvolvimento
destes conhecimentos poderá ser potencializado por meio da utilização de metodologias ativas
de ensino de geografia. Além disso, a compreensão dos problemas geográficos e da relação do
homem com o meio requer que sejam desenvolvidas metodologias inovadoras para a abordagem de conteúdos e conhecimentos.
As metodologias citadas neste artigo: mapas conceituais, metodologias que envolvam
as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e a utilização de vídeos e filmes
fazem parte de um processo de mudança na forma como os conteúdos são ensinados. Por isso,
determinadas tecnologias tornam-se ferramentas válidas para o ensino de geografia e para o
atendimento dos conteúdos propostos pela BNCC.
As TIC ‘s, os mapas conceituais, os vídeos e filmes podem trazer contribuições que favorecem as investigações e a ampliação de conhecimentos geográficos, além de poderem ser
caracterizados como exemplos de metodologia de ensino ativas. Neste sentido, a pesquisa buscou apresentar brevemente algumas metodologias de ensino de geografia e sua relação com a
BNCC. A partir das informações e conceitos apresentados, espera-se que esta pesquisa contribua para o desenvolvimento de outros trabalhos que visam a investigação de novas metodologias de ensino em geografia e suas capacidades de serem melhoradas por meio da tecnologia.
A docência em geografia no âmbito do ensino básico é uma tarefa difícil e complexa
devido às dificuldades estruturais que o próprio ambiente educacional proporciona. Porém, é
primordial que os profissionais desta área inovem em suas aulas e cobrem por melhores condições de trabalho nas escolas, pois dessa forma, o interesse dos alunos pela disciplina poderá
ser muito maior.
Os professores ainda passam por dificuldades em desenvolverem
atividades que utilizam metodologias inovadoras no ensino básico, em
especial o ensino fundamental. Problemas como a falta de infraestrutura física, violência na escola, ausência de políticas públicas, de apoio
por parte da sociedade e salários defasados também são problemas
que necessitam ser solucionados para que os professores de geografia possam ter melhores condições para inovar.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO
INSTRUMENTO PSICOPEDAGÓGICO

RESUMO: A escrita deste artigo aborda o papel que a contação de história desperta na criança
disseminando emoções e sentimentos. Há ampliação contínua do vocabulário, além de permitir entrar em um universo que irá se apropriando aos poucos: o universo letrado. E, por meio
da contação é possível despertar o interesse pelos livros, pois ao contar uma história, a linguagem oral se mistura à escrita, sendo um conteúdo fundamental no processo de formação
de um leitor. Sendo assim, a contação de histórias é um instrumento propício para apresentar
culturas de diferentes lugares para as crianças, contribuindo para a aquisição de conhecimentos de forma prazerosa e interativa. O presente artigo foi escrito partindo das reflexões sobre
as referências bibliográficas levantadas acerca do tema.

Palavras-chave: Psicopedagógico; Trabalho; Contação; História.
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INTRODUÇÃO

“

Tem uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em transformação: a de servir como agente de
formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola”
(COELHO, 2000. p.15).

O presente artigo tem como objetivo abordar o papel da contação de histórias do trabalho psicopedagógico e a preocupação da sociedade com a formação de leitores buscando
estratégias para tornar prazeroso o gosto pela leitura e como tornar significante este processo
na vida da criança.
E, por meio da contação é possível despertar o interesse pelos livros. Pois, ao contar
uma história, a linguagem oral se mistura à escrita, sendo um conteúdo fundamental no processo de formação de um leitor.
As histórias estão presentes em todos os espaços, independente da faixa etária e da
classe social. Apesar dos avanços tecnológicos a narrativa oral ainda existe e resiste seduzindo
desde a criança até o adulto.
Desta forma, uma alternativa para motivar as crianças e despertar o interesse pelas histórias é trazer para estes momentos temas que permeiam o ambiente que elas circulam.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO
INSTRUMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Assim, este recurso é eficaz para auxiliar as crianças a resolverem os conflitos e
expressarem os sentimentos que podem ser os
causadores das dificuldades de aprendizagens
apresentados pelas crianças.

A Psicopedagogia procura entender
como se dá a aprendizagem humana e elaboNo enredo das histórias as crianças
ra estratégias para resolver as dificuldades da
mesma com intuito de apontar caminhos que podem se identificar com situações que elas
propiciem o sucesso para toda a comunidade estejam passando naquele instante e encontrar
respostas para os seus questionamentos. Senescolar.
do assim trabalhar com a contação de histórias
na educação infantil como recurso psicopedaEla dialoga com as áreas da educação gógico é de acordo com o autor:
e da saúde. De acordo com o código de ética
da ABPp (2020) no artigo 1º:

A Psicopedagogia é um campo de atuação em Saúde e Educação que lida com o processo de aprendizagem humana e seus padrões normais e patológicos, considerando a influência do meio - família,
escola e sociedade - no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da Psicopedagogia
(ABPp, 2020. p. 1)

Suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida
em relação a tantas perguntas, é encontrar outras
ideias para solucionar questões como (como as personagens fizeram...). É uma probabilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses,
das soluções que todos vivemos e atravessamos dum jeito ou de outro – através dos problemas que
vão sendo defrontados, enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história
(cada um a seu modo) (ABRAMOVICH, 1997, p.17).

Cada criança tem um ritmo diferente de
aprendizagem e sofre influência do meio em
As histórias possuem uma magia que
que ela está inserida. Para que este ambiente
seja favorável à aprendizagem deve-se traba- permite a abordagem de assuntos que inquielhar a autoestima, a confiança, o respeito mú- tam as crianças. É possível penetrar com sutileza na esfera emocional e encorajá-las a falar
tuo e a valorização do aluno.
espontaneamente de seus sentimentos. Pois
de acordo com Sunderland,
E, neste contexto, o psicopedagogo
intervém utilizando alternativas e ferramentas
que viabilizem o processo de aprendizagem.
No âmbito da educação infantil, entre os procedimentos que o psicopedagogo pode utilizar,
ressalta-se a contação de histórias.

Quando fala de seus sentimentos, a criança se abre,
baixa a guarda e se torna, portanto, vulnerável. Por
isso, qualquer reação desinteressada; qualquer julgamento, qualquer crítica; qualquer tentativa de dissuadir a criança de seus sentimentos; qualquer tentativa
de mudar de assunto; qualquer tentativa de controlar
o que ela está dizendo ou fazendo, pode magoá-la.
A criança que é repetidamente magoada por reações
desse tipo perde a vontade de compartilhar seus
sentimentos. Ela pode se tornar defensiva, achando
que a sinceridade e a coragem de ser vulnerável são
uma estupidez (SUNDERLAND, 2005, p.12).
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A autora também ressalta que o contar histórias é um veículo eficaz para ajudar as
crianças a lidar com seus sentimentos, pois
a história possui uma linguagem natural das
crianças: A linguagem da imaginação.

E, estes fatores interferem diretamente
no processo de aprendizagem. Neste momento é primordial a ajuda de um adulto que consiga olhar a situação da criança através de um
olhar criterioso, é se colocar no lugar da criança para entendê-la.

E, por meio dela é possível ingressar
Neste contexto, a atuação do Psicopeno mundo interior da criança com cuidado e dagogo é fundamental para auxiliá-la a transcompreensão e ajudá-la a lidar com seus sen- por a barreira que a impede de se comunicar e
timentos mais problemáticos (SUNDERLAND, expor os conflitos.
2005).

O psicopedagogo deve planejar as hisComo a criança é um ser com uma
tórias com elementos que prendam a atenção imaginação fértil, o uso da contação de históda criança despertando sua curiosidade e es- rias é eficaz para entrar no imaginário infantil
timulando a imaginação, o que é muito bem com cautela. (Sunderland, 2005).
ilustrado na citação abaixo,
Na mesma direção Bettelheim (2002)
indica que uma estratégia benéfica para as
Para que a história realmente prenda a atenção da crianças é a utilização dos contos de fadas nos
criança, deve entretê-la e despertar a sua curiosida- momentos de narração, pois de acordo com o
de. Contudo, para enriquecer a sua vida, deve esti- autor:
mular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu
intelecto e a tornar claras suas emoções; estar em
harmonia com suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo
tempo, sugerir soluções para os problemas que a
perturbam (BETTELHEIM, 2002, p.11).

Quando as crianças enfrentam situações difíceis e não conseguem trabalhar os
sentimentos elas apresentam sintomas como,
(crueldade, comportamento agressivo, dificuldade de aprendizagem, enurese noturna, medo
de separações, falta de concentração, comportamento incontrolável, hiperatividade, etc.), estas manifestações ocorrem por que elas ainda
não possuem recursos interiores para processar e digerir sozinhas seus sentimentos inquietantes.

Para dominar os problemas psicológicos do crescimento - superar decepções narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser capaz de abandonar
dependências infantis, obter um sentimento de individualidade e de autovalorização, e um sentido de
obrigação moral - a criança necessita entender o que
está se passando dentro de seu eu inconsciente. Ela
pode atingir essa compreensão racional da natureza
e conteúdo de seu inconsciente, mas familiarizando-se com ele através de devaneios prolongados - ruminando, reorganizando e fantasiando sobre elementos adequados da história em resposta a pressões
inconscientes. Com isto, a criança adequa o conteúdo inconsciente às fantasias conscientes, o que a
capacita a lidar com este conteúdo. É aqui que os
contos de fadas têm um valor inigualável, enquanto
oferecem novas dimensões à imaginação da criança
que ela não poderia descobrir verdadeiramente por
si só. Ainda mais importante: a forma e estrutura dos
contos de fadas sugerem imagens à criança com as
quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles
dar melhor direção a sua vida (BETTELHEIM, 2002,
p. 16-17).
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É na fase da infância que a criança
mais fantasia. Sendo este o momento oportuno
para o Psicopedagogo trabalhar com histórias,
indicando-lhe a posição que ela está e apontando caminhos para solucionar os conflitos.

Apontam hipóteses e possibilidades
de sucesso sobre os problemas existenciais e
auxiliam no processo de construção da personalidade. Elas são eficazes contra angústias e
temores da infância.

Além de desenvolver a imaginação, a
observação, a linguagem oral e escrita, o prazer pela arte, a habilidade de dar lógica aos
acontecimentos, ela também incentiva o interesse pela leitura.

Estas narrativas apresentam um mundo
mágico no qual os personagens vivenciam problemas ligados à realidade, tais como carência
afetiva, pobreza, situações familiares como a
perda da mãe e a inserção da madrasta.

As crianças não possuem maturidade
O final feliz destas histórias age no inpsicológica para lidar com situações adversas. consciente da criança e gradativamente ela
percebe a possibilidade de resolver os conflitos interiores,
As suas funções afetivas, cognitivas e
emocionais ainda estão em desenvolvimento.
Ela ainda não compreende o significado de A história terapêutica apresenta esperança e possibilidades em forma de modos de ser e de mecanissua vida.

Mas, por meio das histórias, o psicopedagogo pode auxiliá-la nessa difícil tarefa, mostrando-lhe o melhor meio para canalizar essas
informações. As histórias atuam no psiquismo
porque se assemelham com as experiências
cotidianas.

mos para enfrentar problemas que sejam saudáveis
e criativos. Com isso, ela leva a criança a um mundo fantástico, um mundo mágico. Mas é um mundo
que contém mais do que o olho vê. Os processos
psicológicos representados, nesses mundos, pelos
personagens e suas aventuras, são repletos de significados. Se a criança está aberta a isso, ela pode
entrar, através do mundo da história, num mundo de
esperança, de opções e de possibilidades (SUNDERLAND, 2005, p. 27 e 28)

Elas evidenciam as dificuldades ou alegrias comuns aos seres humanos, por isso hisO ato de contar histórias é um procestórias que permeiam o universo infantil como:
Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Ra- so interativo e aproxima os sujeitos envolvidos.
punzel, Cinderela, o Lobo Mau, o Patinho Feio,
etc.
Ela resgata a qualidade das relações
humanas, tornando as pessoas mais sociáveis.
Da mesma forma que o Psicopedagogo conta
as histórias ele também pode ouvir as histórias
contadas pelas crianças.
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As histórias trabalham com as emoA história atua no campo emocional, é
ções e esta particularidade permite que a crian- o momento em que a criança revela o que está
ça baixe a guarda e fale dos seus sentimentos no seu interior é um momento fantástico, mácom uma surpreendente riqueza.
gico, é uma porta que se abre para um mundo
colorido, com diversas pontes seguras, possibilitando a travessia sobre pântanos tenebroÉ difícil para a criança falar sobre suas sos que assolam a alma humana.
dificuldades utilizando a linguagem cotidiana.
Assim, quando a criança tem a oportunidade de passear por este mundo mágico
Sendo assim, a linguagem do pensa- ela se encontra com o seu ser psicológico e
mento (metáfora, imagens e histórias) estimula emocional, ela vivencia situações através do
a imaginação, a fantasia e a criatividade ine- imaginário que a prepara para enfrentar os fanrente à criança possibilitando que ela expresse tasmas que permeiam o universo infantil, além
os seus temores e angústias com naturalidade, de agregar elementos que se constituem essenciais na sua formação cognitiva, social e
psicológica.
A história permite que a criança expresse os muitos
significados e sentimentos envolvidos numa experiência que teve, todos ao mesmo tempo. A história
captura, portanto, um quadro mais completo da realidade perceptual da criança. Ela transmite muito
mais informações, ao contrário de expressões literais
reducionistas como: “Estou zangado” ou “Estou chateado”. Quando se trata de expressar sentimentos,
as palavras escondem, enquanto a história revela.
(SUNDERLAND, 2005 p. 53).

A narrativa que sucede ao “Era uma
vez…”. Estabelece um diálogo entre a história
literária e as histórias humanas apresentando à
criança novas possibilidades e soluções criativas para superar problemas aparentemente
insuperáveis.

Este recurso educacional amplia a visão do mundo e a aquisição de conhecimento
e significados culturais. A criança consegue exteriorizar os seus fantasmas quando se transporta para o mundo fantástico das histórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil é direito de todos e para fornecer qualificação para o trabalho é necessário incentivar o hábito pela leitura, para que desde crianças possam aumentar as possibilidades de comunicação e expressão, conhecendo vários gêneros textuais, tendo maior facilidade
na leitura e escrita na vida adulta.

Se forem utilizados livros na contação de histórias devem ser adequados a esta fase e
propor vivências do cotidiano familiar da criança, sem deixar de lado o mundo da fantasia que
faz parte do ambiente infantil.

Além de apresentar determinadas características estilísticas, com o predomínio absoluto
da imagem, sem textos ou com textos brevíssimos, que pode ser lido ou dramatizado pelo adulto, a fim de que a criança comece a perceber a inter-relação entre o mundo real que a cerca e
o mundo da palavra que nomeia esse real.

No universo infantil a narrativa, é uma oportunidade de conduzi-la ao mundo da imaginação, do faz de conta e do jogo simbólico, além de trabalhar sentimentos que elevam a dimensão
humana tais como: integridade, solidariedade, compaixão e resiliência.

Estes fatores são essenciais na formação do caráter humano e compõem a base para
o desenvolvimento de princípios éticos que influenciam as atitudes destas crianças diante de
situações adversas que possam surgir no seu cotidiano.

Além de contribuir na formação de indivíduos mais tolerantes que atuaram na sociedade
de forma consciente e propositiva.

Nos bebês isso se faz através da fisionomia, dos gestos, da expressão. Nos maiores, a
representação, confirmando que marcam e processam o conhecimento auditivo e visual adquirido.

Sabemos que não são todos que compreendem da mesma forma, por isso deve oferecer vários tipos de textos e usar várias estratégias para o momento da contação de histórias.

A criança ficará entusiasmada com a leitura e irá se desenvolver emocionalmente e intelectualmente. A educação encontra seu referencial maior no artigo XXVI, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, possibilitando a todos o direito ao ensino e a educação de
qualidade usando diversas linguagens.
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Nesse sentido, várias pesquisas realizadas nos anos de 1980 já mostravam que os seis
primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento humano, e a formação da inteligência e da personalidade.

Esta primeira etapa da educação básica deverá desenvolver nas crianças várias linguagens, como a arte, a oralidade, a escrita, os desenhos entre tantas outras, e para desenvolver
ações significativas.

O uso da leitura irá influenciar nestas linguagens, com a observação dos atos dos personagens, das palavras usadas nos versos, das parlendas, nas situações encontradas das histórias.

A prática da leitura enriquece o desenvolvimento psicopedagógico. A hora da contação
deve ser prazerosa e o local aconchegante.

O contador de histórias deve planejar este momento e se for utilizar algum objeto, o ideal
é que todos os recursos sejam organizados previamente, para que não interrompa o encantamento que as histórias proporcionam.

Na esfera da Psicopedagogia, como se tem um objetivo, o contador deve selecionar as
histórias de acordo com as necessidades do seu público.

Sendo assim, o Psicopedagogo deve conhecer algumas situações percebidas nas crianças e tentar adaptar as histórias para contemplar os problemas relatados pelos professores.
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AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO ENSINO
APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA

RESUMO: O tema as habilidades e competências do ensino/aprendizagem de história é de grande importância na área educacional já que busca entender o que é necessário para que dentro
das escolas se desenvolva um ensino libertador e crítico permitindo aos alunos entender de
maneira ativa e participante o que está lhe sendo passado através dos processos de ensino
desenvolvidos e aplicados pelo docente, desta forma esta pesquisa se baseia em um método
qualitativo buscando criar valor a partir de um referencial humano já previamente levantado e
confirmado como válido publicados em português nas plataformas de pesquisa e bases de dados, podendo trazer como um possível resultado a conclusão de que os métodos assumidos
pelo professor dentro de sala de aula, assim como suas capacidades são de grande importância na hora da transmissão do conhecimento dentro do contexto histórico.

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

Q

uando pensamos em educação e o processo que envolve a construção do saber, devemos ressaltar que todos os métodos são válidos e merecem nota desde
que tenham uma validade comprovada, podemos entender o processo de educar segundo GADOTTI (2001),
[...] 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).
Dentro deste processo podemos compreender que dentro da realidade escolar a figura
do professor é de extrema importância para o aluno, já que é através da mesma que o jovem/
adolescente que está em fase escolar vai absorver e internalizar, assim podendo desenvolver
naqueles indivíduos uma educação que seja crítica, e que o processo todo culmine em um
aprendizado mútuo que agregue valor para aquele que o obtém.
Para que este processo de ensino aprendizagem seja pleno é necessária a compreensão de todo seu processo, entender quais são os procedimentos metodológicos necessários
para garantir o pleno desenvolvimento dos alunos, quais são as propostas envolvidas para que
se tenha o alcance de tal assim desta maneira podendo nos levar a compreensão do papel do
professor, do discente e de toda a equipe envolvida no desenrolar do processo.
E as habilidades e competências exigidas no caminho para que tal se complete, buscando responder às diversas questões como: quais são as metodologias que podem me ajudar a
transmitir o conhecimento histórico?Quais os processos que devo seguir para que esta transição seja suave e esclarecedora? Como garantir que todos estejam absorvendo as informações,
dentre outros questionamentos que acabam por permear as conversas quando debatemos o
processo de ensino/aprendizagem.
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preensão maior do que está acontecendo na
sua sociedade, tirando essa visão mecânica e
maquinista de reprodução do processo.
Desta maneira LIBÂNEO (1994) em
Para podermos compreender o processo e todos os seus meandros, precisamos uma de suas obras nos diz:
antes entender como que se dá a construção A relação entre ensino e aprendizagem não é mecâdo conhecimento, como que ele se apresenta nica, não é uma simples transmissão do professor
para o indivíduo quais são os métodos de assi- que ensina para um aluno que aprende. Portanto é
uma relação recíproca na qual se destacam o pamilação do mesmo.
Dentro desta realidade temos a ideia pel dirigente do professor e a atividade dos alunos. ”
podemos da nota ao que PIAGET (1975) quan- Dessa forma podemos perceber que “O ensino visa
do ele nos diz que as crianças em sua maioria estimular, dirigir, incentivar, impulsionar o processo
nos mostram seu desenvolvimento através da de aprendizagem dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p.
linguagem, o que permite a ele verificar o cres- 90).
Trazendo assim a grande chave do
cimento deste discente, tendo assim que fazer
uma ponte que interligue ele ( o professor) ao processo, a relação entre aluno e professor, o
que o mesmo pode estar desenvolvendo denseu aluno e ao conteúdo a ser explicado.
Isto permite que através da linguagem tro de suas metodologias e habilidades para
a comunicação seja estabelecida e que a co- melhor desenvolver as capacidades do discenmunicação seja garantida permitindo que todos te envolvido, compreender quais são os poncompreendam o processo de maneira conjunta tos fortes e fracos deste indivíduo, e procurar a
permitindo que o professor possa através do melhor maneira de assistir e atender o mesmo.
Como nos diz HAYDT (2008) que é
conhecimento que seu aluno possui seja usado como base para a aquisição de outro assim parte do trabalho do professor verificar o rendicompreendendo como realizar todo o proces- mento e aprendizagem do aluno. Dessa forma,
cabe a ele analisar os resultados do ensino
so.
Assim podendo dar uma compreensão (como este indivíduo está reagindo aos estímumaior ao assunto, trazendo uma clareza maior los), pois a prática do professor , ou seja como
a toda a dinâmica envolvida na transmissão de ele ministra suas aulas, seu nível de conheciconhecimento, assim podemos entender uma mento e as suas práticas metodológicas aliaalegoria proposta por VYGOTSKY (1998) onde das com o bom desenvolvimento dos alunos
o mesmo nos diz que o que uma criança pode refletem e são diretamente determinantes na
realizar hoje, tendo o auxílio e a supervisão de eficácia do ensino realizado.
De acordo com o Art. 9º (PCNs, p.15);
um adulto, se ele for bem assistido, amanhã o
fará por conta própria, assim entendendo que Na observância da Contextualização, as escodentro de uma área de desenvolvimento dinâ- las terão presente que:
I.
Na situação de ensino e aprendimico e podemos avaliar ali suas próximas conquistas, entendendo que houve ali um desen- zagem, o conhecimento é transposto da situavolvimento que se assistido da maneira correta ção em que foi criado, inventado ou produzido,
acarretará em mais progressos dentro de um e por causa desta transposição didática deve
ser relacionado com a prática ou a experiência
dito processo de “maturação”
E nisto podemos destacar a questão do aluno a fim de adquirir significado;
II.
A relação entre teoria e prática
deste processo, chamado ensino aprendizagem, que nos diz a respeito do que está sendo requer concretização dos conteúdos curriculatransmitido e assimilado pelo aluno que se en- res em situações mais próximas e familiares do
contra dentro de uma sala, onde ele deve não aluno, nas quais se incluem as do trabalho e
simplesmente ter uma meta de decorar nomes, do exercício da cidadania;
datas e eventos históricos mas sim uma com-

O QUE É O PROCESSO DE ENSINO/
APRENDIZAGEM ?
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III. A aplicação de conhecimentos
constituídos na escola às situações da vida cotidiana e da experiência espontânea permite seu
entendimento, crítica e revisão.
DELGADO e SILVA (2018) nos falam a
respeito dos alunos e suas atribuições como tal,
sendo cada aluno um ser único, cada um tendo
assim sua forma de aprender individualizada e
própria, cabe ao professor ter um bom planejamento, discernimento e metodologia, tendo a
compreensão que ensinar não é uma tarefa simples, sendo a mesma um ato lento e complexo,
é um desafio a ser enfrentado constantemente.
Por meio dos processos de ensino, não
há uma única forma de realizar explicações sobre os conteúdos, estar sempre se reinventando
suas metodologias é imprescindível, buscando
soluções inovadoras e relacionando com o cotidiano dos alunos e assim facilitando o mesmo.
Assim podemos conceituar a aprendizagem como um processo de assimilação de determinados conhecimentos e conteúdos como
modos de ação física e mental para assim serem organizados e orientados no processo ensino aprendizagem, criando significado no que
há de ser absorvido. entendendo que ainda de
acordo com os PCNs (Ensino Médio, p.91).
É importante a contextualização no
currículo como forma de facilitar a aplicação
da experiência escolar para a compreensão
de experiência pessoal em níveis sistemáticos
e abstratos e o aproveitamento de experiência
pessoal para facilitar a concretização dos conhecimentos: “O trabalho docente é atividade
que dá unidade ao binômio ensino-aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação
ativa de conhecimentos, realizando a tarefa de
mediação na relação cognitiva entre o aluno e
as matérias de estudo” (LIBÂNEO, 1994) .
Desta forma BULGRAEN (2010) nos
esclarece que de fato o verdadeiro papel do
professor é ser essa figura mediadora que almeja através da sua ação pedagógica ensinar
os conhecimentos construídos e elaborados
pela humanidade ao longo da história e o conhecimento científico, sem deixar de considerar
o conhecimento prévio trazido pelo aluno e assim contribuir na formação de uma sociedade
crítica.

O PAPEL DO PROFESSOR NO
EDUCAÇÃO
Que a escola deve ser mantenedora de
um processo de esclarecimento e de libertação todos observamos, mas dentro desta visão
mais ampla devemos entender qual o papel
do professor, o que ele deve apresentar para
garantir o processo de ensino aprendizagem,
quais são as habilidades exigidas para tal. Nesta mentalidade podemos dar nota ao que VYGOTSKY(2003) nos diz:
A rigor, do ponto de vista científico, não se pode educar a outrem [diretamente]. Não é possível exercer
uma influência direta e produzir mudanças em um
organismo alheio, só é possível educar a si mesmo,
isto é, modificar as reações inatas através da própria
experiência (VYGOTSKY, 2003, p.75)..

Onde a ideia de Vygotsky se alinha a
de FREIRE (1998) onde ele nos diz em sua
obra Pedagogia do Oprimido que o seres não
educam ninguém as pessoas se educam entre
si, trocando experiências e vivências pregressas ao processos de educação.
Podemos entender nesta questão um
dos papéis do educador, que é instigar, o professor está ali como facilitador, como um fio
condutor entre a informação e o educando,
que a partir das suas próprias conclusões as
absorve: “É tarefa do professor criar situações
de ensino para os alunos estabelecerem relações entre o presente e o passado, o particular
e o geral, as ações individuais e coletivas, os
interesses específicos de grupos e as articulações sociais” (BRASIL, 1998).
MELLO (2002) comenta que o professor precisa saber levantar hipóteses dentro de
sua realidade escolar. Precisa estudar mais ou
seja dominar mais o seu conteúdo, em função
disso sendo capaz de produzir hipóteses novas que podem dar certo num dia e não mais
em outro dependendo do público alvo, considerando que cada ser é um indivíduo com
características próprias e tem necessidades
diferentes, porque os alunos se movimentam e
mudam ao longo do tempo, o contexto social
se movimenta mudando ao longo dos períodos
históricos, o professor também se dá conta dis642
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so, num mundo único, como o nosso e preciA IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE
sa se adaptar para que não fique parado no
HISTÓRIA
tempo com metodologias e processos que não
mais atendem o seu alvo de trabalho.
Para ALBUQUERQUE (2007) Devemos
Sobre esta atualização no papel dos compreender o conhecimento histórico como
professores nos diz TARDIF (2011):
uma forma de perspectivista, pois ele em si
A função dos professores não consistiria mais em também é histórico e que o lugar ocupado pelo
formar indivíduos, mas em equipá-los tendo em vista historiador como figura social também se altea concorrência implacável que rege o mercado de ra ao longo do tempo ou seja vai se mudando
trabalho. Ao invés de formadores, eles seriam muito ao longo do tempo.
mais informadores ou transmissores de informações
Nem sempre se faz a história do mespotencialmente utilizáveis pelos clientes escolares mo jeito, devemos entender como um orga(TARDIF, 2011).
nismo vivo, e ela serviu a diferentes funções
Porém a partir disso devemos consi- no decorrer do tempo. O historiador não pode
derar que quando formamos pessoas apenas escamotear o lugar histórico e social de onde
para o mercado de trabalho perdemos a princi- fala, e o lugar institucional onde o saber histópal ideia da educação como já debatido, a sua rico se produz de forma a respeitar o curso da
função de libertadora e informativa, que FREIRE mesma. Por isso, a História como metanarrati(1996) defende em sua obra, a denominando va, está em crise.
como portadora da práxis que o mesmo denoA metanarrativa se faz a partir de um
mina como movimento que levar a esclarecer, sujeito de discurso que, a pretexto de falar do
libertar as pessoas de velhos paradigmas.
lugar da ciência, sobrevoaria a História e podeAinda FREIRE (1996) nos diz em sua ria falar de fora dela, ter uma visão global, de
obra sobre o papel do professor:
conjunto e não comprometida com os embates
A tarefa coerente do educador que pensa certo é, do momento, se refutando dos pormenores.
exercendo como ser humano a irrecusável prática de
FONSECA (2005) nos fala que desta
inteligir, desafiar o educando com quem se comunica forma a proposta do ensino de história dentro
e a quem comunica, produzir sua compreensão do da realidade do aluno é levá-lo a valorizar a
que vem sendo comunicado.Não há inteligibilidade problematização, a análise e a crítica da realique não seja comunicação e intercomunicação e que dade podendo assim compreender aquilo que
não se funde na dialogicidade. O pensar certo por o cerca e toda a realidade que ele está inserido
isso é dialógico e não polêmico (FREIRE, 1996).
, transformando professores e alunos nos proDessa forma, LIBÂNEO (1998, p.29) dutores desta história e garantindo que em sala
afirma que dentro desta relação de mediação de aula seja construído um conhecimento, torque o professor assume há uma relação ativa nando todos “sujeitos históricos” do cotidiano:
do aluno com a matéria, inclusive com os con- A via aberta para a História, não mais os determinanteúdos próprios de sua disciplina, mas consi- tes, mas seus efeitos, não mais as ações memorizaderando o conhecimento, a experiência e as das ou mesmo comemoradas, mas sim o vestígio
vivências que o aluno traz à sala de aula, seu dessas ações e o jogo dessas comemorações, não
potencial cognitivo, sua capacidade e interes- mais os acontecimentos em si mesmos, mas sim sua
se, seu procedimento de pensar, seu modo de construção no tempo, o apagamento e a aparição de
trabalhar ou seja sua forma de gerar significa- suas significações, não mais o passado tal como ele
do, desta maneira garantindo que o seu méto- se passou, mas sim seus empregos sucessivos, não
do de geração de significado seja respeito e mais a tradição, mas sim a maneira pela qual ela se
ampliado ao longo do processo.
constituiu e transmitiu (NORA, 1997 p.33).
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Desta forma, NORA (1997) nos diz que
o ensino de história é uma constante busca
no passado de vestígios daquilo que foi construindo o nosso presente, para que de alguma
forma entendendo este método de construção
eu possa entender como se constituiu, o que
possibilitou a sua construção, quais foram os
caminhos tomados que culminaram nos fatos
históricos como rochas sólidas dos acontecimentos.
Desta maneira para melhor elucidar
esta proposta da importância do ensino de história vamos compreender como ela influencia
no presente ações que tomaremos no futuro
através de um exemplo para melhor compreender a importância da história, dos documentos,
dos fatos históricos e como devemos sempre
nos atentar como elas são importantes para
compreender o futuro através da análise do
passado.
Podemos entender que a partir de uma
das obras de Marx “Sobre a Questão Judáica”
que descrevia em suas páginas toda a questão
judaica dentro da alemanha, que em um futuro
no brasos do partido nazista vai dar base na
década de 1930 quando Adolf hitler assumiu
o poder na Alemanha para toda a barbarie nazista, para os campos de concentração, todas
elas baseadas sobre uma ideia deturpada do
povo judeu, construída ficcionalmente por um
partido que fabricou a história de um povo para
trabalhar com a mente das massas.
Mostrando assim que um ensino crítico de história é de suma importância para não
haver outras oportunidades de que oportunistas, aproveitando momentos de fraqueza na
educação lancem maquinações e realidades
deturpadas para transformar a sociedade em
massa de manobra. como nos expõe MARX e
ENGELS (2006):
Os homens fazem sua própria história, mas não a
fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias
de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime
como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente
quando parecem empenhados em revolucionar-se a
si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, preci-

samente nesses períodos de crise revolucionária, os
homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os
espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os
nomes, os gritos de guerra, as roupagens, a fim de
apresentar a nova cena da história do mundo nesse
disfarce tradicional e nessa linguagem emprestada
(MARX e ENGELS, p. 203).

MEIOS E MÉTODOS DE SE ENSINAR
HISTÓRIA
Dentro dos processos do ensino de história podemos observar ao longo do tempo várias metodologias serem utilizadas e deixadas
de lado, podemos considerar dentro destas,
o método tradicional de ensino que consistia
em o estudante apenas memorizar o conteúdo com perguntas e respostas, ou seja decorar nomes e datas para que essas informações
sejam memorizadas e reproduzidas, repetição
oral dos textos e reprodução do livro didático
permitindo assim uma memorização do conteúdo, transformando o estudante em um mero
reprodutor do conhecimento já que ele é condicionado a reproduzir aquilo que lhe é proposto.
Ao que SAVIANI (1991) criticam dizendo que os professores devem levar seus alunos a compreender o conhecimento a partir da
vivência do mesmo, permitindo que o que ele
trás consigo a partir do senso comum sirva de
base para a absorção do conteúdo científico
de maneira com que o mesmo seja não apenas decorado para ser recitado novamente.
Com este movimento que procurava revolucionar os métodos de ensino, propor um
método inovador que vai contra o movimento
clássico de ensino já supracitado, pois podemos citar que a metodologia do professor, deve
ir muito além do que apenas decorar datas ou
fatos da história, para assim facilitar a assimilação real daqueles casos históricos. Propondo
desta maneira uma visão ampla, dinâmica do
ensino que cria por sequência uma ideia de
educação crítica e construtiva, permitindo a formação de novas ideias a partir das antigas a
serem estudadas.
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Assim quando vamos passar um conteúdo para os estudantes devemos nos atentar a
questões que vão tocar aquelas pessoas como
cita KARNAL (2008) no que diz a respeito do
planejamento de uma aula: “O processo do conhecimento é a grande aventura e o grande desafio que o educador enfrenta quando prepara
as suas aulas e quando as desenvolve com
seus alunos [...] qual é o modelo que devemos
procurar como historiadores e como professores de história?” ( KARNAL, 2008, p.75).
Desta maneira , o professor deve dentro
da sua realidade, das suas vivências, referências entre outros aspectos, busca passar para
seus alunos as informações, mesmo trazendo
algumas particularidades, já que de acordo
com cada assunto se alteram as metodologias
possíveis e as competências necessárias para
tal transmissão, já que de acordo com a PNC
( 1997).
[...] o mundo atual caracteriza-se por uma utilização
da visualidade em quantidades inigualáveis na história, criando um universo de exposição múltipla para
os seres humanos, o que gera a necessidade de
uma educação para saber, perceber e distinguir sentimentos, sensações, ideias e qualidades. Por isso o
estudo das visualidades pode ser integrado nos projetos educacionais. Tal aprendizagem pode favorecer
compreensões mais amplas para que o aluno desenvolva sua sensibilidade, afetividade e seus conceitos
e se posicione criticamente (PCN, 1997, vol. 6, p.61).

Posicionar-se de acordo com a história
é extremamente necessário, para poder compreender alguns costumes, práticas e técnicas,
e poder entender um pouco da sociedade que
o cerca, está aí uma das funções de um ensino
de história bem assistido, que compreenda as
necessidades de seu público.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a construção deste artigo, foi se
utilizado o método qualitativo de análise de
obras já existentes na área que para DESLAURIERS (2008) é uma forma de de produzir informações aprofundadas e ilustrativas agregando
assim significado: seja ela pequena ou grande,
importando apenas o fato de que é capaz de
nos auxiliar a produzir informações aprofundadas sobre o objeto de estudo auxiliando assim
chegar a conclusões sólidas, tendo como critério de avaliação a busca de artigos, livros, palestras entre outros recursos que discorreram
sobre o assunto desta forma se enquadrando
na pesquisa bibliográfica que pode ser definida como:
Pesquisa bibliográfica: a pesquisa bibliográfica, ou
de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia
já tornada pública em relação ao tema de estudo,
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas,
livros, pesquisas, monografias, teses, artigos científicos impressos e eletrônicos, material cartográfico e
até meios de comunicação oral: programas de rádio,
gravações, áudio visuais, filmes e programas de televisão(LAKATOS; MARCONI, 2017, p.200).

Assim como de acordo com a PNC
(1997):
[...] envolve uma metodologia de pesquisa e de organização de novos conhecimentos, que requer atividades anteriores à visita, levantamento de questões a
serem investigadas, seleção de informações, observação de campo, confrontação entre os dados levantados e os conhecimentos já organizados por pesquisadores, interpretação, organização de dados e
conclusões. Possibilita o reconhecimento da interdisciplinaridade e de que a apreensão do conhecimento
histórico ocorre na relação que estabelece com outros conhecimentos físicos, biológicos, geográficos,
artísticos (PCN, 1997, p. 93).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, a partir da análise dos artigos e obras referenciadas podemos considerar
que dentro do processo de ensino/aprendizagem de história há diversas opções de como um
método de análise histórica que permita ao professor explicar contextos históricos através de
outros métodos e habilidades podendo entender que fatos que ocorreram em eras passadas influenciam nosso presente permitindo assim a compreensão do aluno através de uma amálgama
de metodologias diferentes.
E de variados processos de ensino aprendizagem que buscam assim por consequência
entender e construir um pensamento crítico de momentos e períodos históricos que tradicionalmente seriam estudados apenas através de documentos históricos, documentação registrada.
Assim tornando a aula mais elucidativa, chamativa envolventes para aquele aluno que
muitas vezes não daria a devida atenção para aquele conteúdo específico, pois o mesmo seria
apresentado de maneira maçante pela análise de documentos antigos e empoeirados.
Assim se torna imprescindível que o professor se prepare, o estudo e a preparação do
professor é a grande chave de sucesso do processo de ensino aprendizagem dos estudantes, já
que com maior bagagem ele pode melhor indicar e endereçar seus alunos para o conhecimento
permitindo que se construa de maneira crítica e reveladora um novo conhecimento gerado em
partes pelo que ele carrega consigo e em partes pelo que foi absorvido dando uma visão ampla
de toda a questão.
Sendo assim este estudo se torna de extrema importância já que nos leva a refletir a
respeito do papel do educador dentro do processo de ensino/aprendizagem de história, quais as
suas habilidades e competências que o defendem frente ao desafio de ensinar, questões como
suas metodologias ( sejam elas clássicas, ativas, histórico-críticas e etc), habilidades dentro de
sala de aula ( como ele lida com os seu discentes e as suas características) são extremamente
importantes para garantir que o processo se dê de forma a cumprir seu papel.
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AUTISMO NA ESCOLA: UM JEITO DIFERENTE DE
ENSINAR E APRENDER

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre o “Autismo na escola: um jeito diferente
de ensinar e aprender”, com intuito de mostrar que a criança autista apresenta dificuldades de
desenvolvimento na linguagem, comprometendo a comunicação, socialização, e até mesmo
o imaginário da criança, deixando-a limitada a aprender e se relacionar com o outro. Assim, o
autista no espaço escolar para que ele tenha sucesso na aprendizagem é necessário que toda
comunidade escolar o auxilie de forma humanizada, afetiva e lúdica só desta forma, ele poderá obter melhor resultado na assimilação do conhecimento. Por isso, devemos proporcionar
um ambiente educacional que privilegie o diálogo. Os desafios educativos colocados pela
sociedade atual e pelo trabalho docente são cada vez mais exigentes e estão em constante
mutação. Por muitos anos, a Educação estruturava-se colocando o professor como centralizador do conhecimento e o aluno como uma tabula rasa que deveria ser preenchida com
informações que seriam transmitidas pelos docentes. Com tantas mudanças, é preciso também atualizar o ensino para que as demandas atuais sejam atendidas. A metodologia aplicada
nesse artigo será de cunho qualitativo, ou seja, será feito uma revisão bibliográfica sobre o
tema exposto onde trarei o surgimento, o envolvimento do mesmo com a aprendizagem e a
importância da participação da gestão e coordenação escolar nesse contexto.

Palavras-chave: Autismo; Processo de Aprendizagem; Dificuldade; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

O

autismo é um transtorno que afeta a aprendizagem como um todo principalmente
no que se referem alterações no atraso da linguagem, comportamentos, ansiedades, a questão social é muito prejudicada. A palavra autismo significa basicamente isolamento social, não existe exame médico para detectar o problema precocemente.
A possibilidade de diagnóstico tem como base os sintomas apresentados diariamente
pelo indivíduo os quais geralmente impossibilita-o desenvolver as potencialidades pessoais e
sociais. A participação e o comprometimento da família são decisivos para a evolução no processo de desenvolvimento do autista, principalmente aceitar que o filho tem algo diferente, se
ele compartilha a atenção, mostra ou não interesse, não tem um olhar fixo no outro, é calado
demais, ou fala quase nada e etc. Se for ao contrário não existir a aceitação dos pais, aí o caso
torna-se mais complicado.
O diagnóstico precocemente é fundamental no desenvolvimento da linguagem, por isso
é preciso que os professores identifiquem e intervenham principalmente de maneira lúdica e
juntamente com a família, mediando o aprendiz no que for preciso.
É na escola onde o autista aprende a ter mais confiança em si mesmo, pode até desenvolver a linguagem oral e escrita, mas, para que isso aconteça é necessário o educador saber
lidar, proporcionar um espaço adequado, um ambiente tranquilo e estratégias que foquem a
deficiência do autista de forma ampla e integral, é importante que o autista seja aceito no meio
social, que interaja com os colegas e sociedade.
Portanto, este artigo que tem como tema: “Autismo na escola: um jeito diferente de ensinar e aprender” tem o objetivo de refletir sobre o processo de aprendizagem do autismo na escola, bem como, mostrar que mesmo diante de tantas dificuldades a criança com esse transtorno
tem possibilidades de ser inserido na sociedade e desempenhar as tarefas com maior facilidade.
O autismo é um transtorno que pode ser percebido logo cedo e neste caso, a criança
tem maior possibilidade para superar as dificuldades e ser inserido na sociedade como um ser
social e comunicativo. O educador como mediador é de fundamental importância no desenvolvimento da aprendizagem do educando e diante do diagnóstico deve desenvolver uma metodologia apropriada com métodos alternativos, lúdicos para intervir no problema e ajudar o indivíduo
a melhorar a incapacidade de responder algo a qual é solicitado com maior precisão, adquirindo
capacidades intelectuais, comunicativas, concentração, bem como, as atitudes de socialização
com o próximo, a sociedade e com o grupo e etc., e consequentemente avançar no rendimento
educacional.
Portanto, são de suma importância as práticas lúdicas direcionadas para o autista intervindo com responsabilidade e compromisso observando cada sintoma diagnosticado para que
as dificuldades possam ser reduzidas, podendo o autista aprender e desenvolver as atividades
com maior facilidade e autonomia. Para fundamentar teoricamente este estudo foi utilizada a
pesquisa bibliográfica e de campo, bem como, análises e reflexões sobre as observações e práticas do Estágio Supervisionado na Educação Infantil e no ensino fundamental onde os dados
coletados foram essenciais para a compreensão deste estudo.
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CONCEITO HISTÓRICO SOBRE A
PRÁTICA DO LÚDICO

brinquedos nesse período, como jogos de ossinhos, arcos, bonecas, cavalos, dentre outros.
No momento histórico explicitado, pode-se perceber que as crianças tinham contato com a
brincadeira como facilitador do aprendizado de
conteúdos formais, para que pudessem aprender as obrigações sociais, tendo contato com
o processo de produção.

Segundo Noal (2013, p. 397), a ludicidade sempre esteve presente na vida do ser
humano e sua relação com a educação data
da época antiga. Gregos e Romanos (séc. V e
IV a.C.) falavam da importância da ludicidade
na educação das crianças. Platão (347 a. C.) já
Segundo Oliveira (apud SOARES,
preconizavam que os primeiros anos da criança deveriam ser ocupados com jogos educati- 2009, p. 34), a partir do século XVII fortalecevos, sendo que eles ensinavam às crianças em ram as ideias sobre a importância do lúdico na
educação. A exploração do mundo no brincar
forma de jogo.
era vista como uma forma de educação pelos
De acordo com Sant ´Anna (2008, p. sentidos.

20), a palavra lúdico se origina do latim ludus
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
que significa brincar. O que entendemos ser
NO DESENVOLVIMENTO DA
uma excelente contribuição para que possaAPRENDIZAGEM DA CRIANÇA
mos expressar nossa concepção do lúdico e
AUTISTA
de seu uso como instrumento metodológico na
formação dos professores para que mude sua
A criança autista apresenta inúmeros
prática nas aulas de matemática. Na história
antiga há relatos de que o ato de brincar era problemas principalmente os relacionados
desenvolvido por toda a família, até quando os à linguagem, a inabilidade para interagir socialmente com os outros terminam que ficanpais ensinavam os ofícios para seus filhos.
do isolado da sociedade, para evitar maiores
Destacamos que para cada época e prejuízos no processo de aprender a aprender
sociedade a concepção sobre educação sem- deste indivíduo, o educador deverá proporciopre teve um entendimento diferenciado, logo o nar atividades focadas diretamente para esse
uso do lúdico seguiu tal concepção. Os povos público, onde possa envolver a criança no proprimitivos davam à educação física uma im- cesso de aprendizagem significativa, motivanportância muito grande e davam total liberda- do e estimulando-os continuamente.
de para as crianças aproveitarem o exercício
Neste sentido, o objetivo deste estudo
dos jogos naturais, possibilitando assim que
esses pudessem influenciar positivamente a é discutir sobre a criança autista na escola e
educação de suas crianças. Como afirma Man- o processo de aprendizagem, neste foco comso (apud CINTRA, 2010, p. 227), tanto gregos preende-se que o autista precisa ser auxiliado
quanto latinos elaboraram as primeiras refle- para então superar as dificuldades de comuxões acerca do lugar que o brinquedo ocupava nicar-se que é o maior problema que envolve
na vida da criança. As brincadeiras são passa- esse transtorno. Assim, o profissional deve ser
um mediador de todo processo intelectual da
das historicamente.
criança, oferecendo-lhes diversas oportunidaManson (apud ZANLUCHI, 2013, p. des para desenvolverem-se simultaneamente
229) afirma que, a maioria dos brinquedos que as habilidades e competências.
conhecemos hoje tiveram sua origem na GréAssim, este trabalho mostra o quanto
cia Antiga, e eram vistos como facilitadores de
movimentos, pois propiciavam a aprendizagem. é importante estimular a linguagem e a intelecHaviam várias possibilidades de brincadeiras e tualidade dos alunos autistas, tendo em mente
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que o Déficit de desenvolvimento Autismo é um
processo complexo e que diante das exigências da educação é um grande desafio incluir
a criança autista no processo de aprendizagem
juntamente com os demais ditos normais. Pois,
corresponde ao educador abrir espaço para
a inovação, para o repensar em práticas que
favoreçam o autista como também os demais
alunos, incluindo todos numa aprendizagem diferenciada compreendendo-os e auxiliando-os
em de forma contínua, promovendo a sociabilidade entre os alunos e grupos sociais.
Sabe-se que o processo de ensino-aprendizagem em si já é bastante complexo
para uma criança compreender, quanto mais
quando um ser humano não apresenta, ou
não tem certas habilidades e competências de
aprendizagem para desenvolver esse processo, quando não compreende o outro, não sabe
interagir, comunicar ideias, socializar sentimentos e emoções.
O autista apresenta ser uma criança
normal fisicamente, porém é impossível não
perceber os sintomas na sala de aula pois,
apresenta incapacidade de falar ou não se comunica quase nada, repete constantemente falas de outras pessoas, na maioria são agitados,
bem possessivos, contato visual deficiente, tem
bastante dificuldades para se concentrarem,
não prestam atenção, tem grande facilidade
de distração, não brincam com os demais, ignoram o que o outro fala, sente falta de interesse e curiosidade principalmente em aprender e
etc. São fatores marcantes no autista.

Assim, os educadores tinham grande
capacidade de lidar com a criança autista,
todos estavam preparados para desenvolver
metodologias adequadas, promovendo o envolvimento, a socialização e a participação do
autista nas atividades, compreendiam a forma
de relacionamento deste com o outro e com
o próprio mundo, valorizavam as diferenças e
a particularidade de cada um e assim todos
aprendiam. Sabe-se que o indivíduo autista
pode desenvolver certas habilidades mais para
isso é preciso descortinar uma educação onde
focaliza as dificuldades como ponto de partida
para alcançar o sucesso.
É fundamental que o profissional conheça a relação da criança com determinado
conteúdo, o que é significativo, o que mais
gosta de fazer, brincar para então executar
qualquer proposta educativa. Vale ressaltar
que quando a criança autista chega à escola,
ela é desafiada a conviver num ambiente diferenciado e que precisa aprender a viver em
sociedade, bem como enfrentar determinadas
propostas, pois, não tem habilidades para realizar determinadas atividades deixando-as ainda
mais desmotivadas. Assim a atividade lúdica
entra como um diferencial para inserir o autista
no grupo e aprender com os demais.

São inúmeros os problemas da criança autista, muitas vezes qualquer som, barulho logo tira a atenção e perde o foco do que
está fazendo, outro autista tem comportamentos agitados levando ao fracasso escolar e a
exclusão social. Quanto às incapacidades de
relacionamento com o outro, a criança autista
pode ter sérios problemas que podem gerar
brigas e exclusão deste com o grupo, por não
conseguir fazer socialização interpessoal com
Mediante as análises realizadas nas
os demais.
observações e práticas do Estágio na Escola
M. E.B. José Carvalho Souza, localizada em
Vale ressaltar que mesmo com tantos
Barreiras, do Município de Coruripe Alagoas, problemas essa criança é um ser humano e
percebe-se que realmente é importante com- que precisa ser respeitado como tal, a persopreender os sintomas do autismo e oferecer nalidade, as atitudes, a característica marcanum ensino diferenciado dentro do limite de te deste transtorno serve como um pedido de
aprendizagem da criança a qual é delimitada socorro, para que alguém entenda seus sentipela incapacidade dos sintomas peculiares mentos, pensamentos e ajude-o a vencer ou
minimizar esse problema.
desse transtorno.
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Muitas vezes a criança ao rejeitar fazer
uma atividade não significa que ela não quer
responder, em muitos casos vai além e o “não
conseguir” é diferente de não querer fazer. Todavia é importante entender o autista, pois, a
incapacidade de entender a mensagem é um
desafio para quem tem esse transtorno.
Portanto, quando consegue interagir e
ter um relacionamento com o outro mesmo por
alguns minutos já representa avanços significativos para que ele possa aprender com menos
dificuldade e adquirir novos conhecimentos
para avançar na aprendizagem.
Para o autista o ambiente escolar é
muito confuso e complicado para ele assimilar o conhecimento é mais que necessário ter
atenção para com essa criança e falar claramente e de forma simples para que ela possa
entender o que está sendo transmitido. Pois,
como o autista apresenta vocabulário resumido, limitado não consegue comunicar as dúvidas, descrever o que pensa a respeito do outro, da mensagem gerando inúmeros conflitos
cognitivos e sociais na mente desta criança, e
que se não haver um atendimento específico
causa isolamento, frustração, medo, acarretando assim, outros problemas relacionados aos
já existentes.

vas para a compreensão deste assunto, pois,
no momento do estágio o acadêmico desenvolve propostas e aprende muito com elas, bem
como com os outros docentes.
Na prática na sala de aula percebe-se
que o aluno autista não se comunica fica sempre no mundo dele, como se não ouvisse a
explicação do professor, ficar atento aos sons,
ruídos, fala dos colegas às vezes fica agitado
e mexe demais com os outros tirando toda a
atenção do conteúdo explicado. No caso observado, a criança autista apresentava déficits
de linguagem, não respondia nada quando falava com ele, às vezes repetia palavras várias
vezes ou sons de letras, às vezes aparenta não
entender o que estava tentando pronunciar, era
necessário mostrar várias vezes uma letra para
que ele memorizou por alguns minutos o som
e logo mais esquecia.
Percebe-se que a aprendizagem da
linguagem é muito difícil para a criança autista,
mas os profissionais estavam preparados eram
pacientes, mostravam a rotina repetindo várias
vezes, trabalhavam flexivelmente sempre inserindo imagens na leitura de alguma palavra e
ou letra, fazendo combinações, brincadeiras individuais e coletivas com propostas bem planejadas dentro dos limites do autista, valorizava
os conhecimentos prévios e queriam construir
o saber começando daquilo que o aluno tinha
possibilidade de fazer, num ambiente tranquilo,
acolhedor, onde valorizava o aluno como um
todo, principalmente com elogios, fazendo com
que a criança sentisse motivada, estimulada e
inserida no processo, sem críticas ou discriminação.

A deficiência na linguagem e no vocabulário limitado para expressar o que sente torna-o incapaz de dizer o que quer de maneira
formal, é importante o educador está atento aos
gestos, aos movimentos corporais, as tomadas
de atitudes muitas vezes desastrosas, mas que
tem enorme significado para entender o que o
autista que externar e o que sente que pode estar diretamente ligado à dor, fome, indiferença,
Assim, a criança autista era ajudada,
falta de afeto, exclusão, amedrontamento e até auxiliada durante todo o período da aula, ofefrustração.
recendo muitas oportunidades para expressar
o que queria com muita com maior autonomia.
Entender o mundo do autista é o pri- O processo de socialização deu-se por meio
meiro passo para desenvolver atividades reais de brincadeiras tanto no pátio como na própria
que tenham realmente significado e que apare- sala de aula, a ludicidade aliada ao conteúdo
ça algum efeito na aprendizagem. Quando se foi resultado de muito sucesso no processo de
fala em atividades vale ressaltar as experiên- aprendizagem de todas as crianças.
cias dos estágios que foram muito significati653
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No autista, esse desenvolvimento foi
bem mais lento, e pode-se perceber que em
muitas brincadeiras o autista não queria participar, isso nos leva a entender que era porque
não conseguia compreender as regras do jogo,
então certo momento era preciso brincar sem
regras para que todos pudessem participar.
Principalmente as aulas de arte e educação
física onde envolvia a música essa estratégia
da utilização da música teve bastante significado no processo de interação criança autista/
criança dita normal. Outros momentos importantes no trabalho lúdico com o autista foram
as atividades envolvendo jogos onde a criança
se sentia incluída, feliz de estar ali junto aos
demais.
Na intervenção na área de comunicação-interação, pretende-se ajudar a criança a
interagir com os indivíduos que a rodeiam. Os
professores devem ter uma atenção especial
relativamente a estas crianças, mas de forma
a que estas entendam essa atenção dada. Devem ajudar a criança a distinguir os comportamentos e atitudes corretas e incorretas (GARRIDO, 1997).

A palavra que representa as atuações
dos profissionais observados é realmente o
amor incondicional por ajudar o autista superar
todas as dificuldade e vencer na vida. É preciso lembrar que a deficiência na aprendizagem
não incapacita a criança de amar e ser amada,
é necessário acreditar no potencial dela, buscar recursos, e, estratégias para oferecer um
trabalho diferenciado, lúdico e condizente com
a realidade do aluno para assim, conquistar o
sucesso de todos.
A influência do relacionamento entre o
professor/aluno, bem como da família direcionou novos caminhos para a aprendizagem. A
sintonia harmoniosa na sala de aula para com
o aluno autista desencadeou grandes aprendizagens promovendo uma educação bastante
equilibrada, afetiva e social e a criança ficou
mais animada, ativa,
O autismo é uma síndrome que se caracteriza por
desvios qualitativos na comunicação, na interação
social e no uso da imaginação. As pessoas com autismo apresentam, desde cedo, um distúrbio severo do desenvolvimento, principalmente relacionado
à sua comunicação e interação social. Entretanto,
em alguns casos, podem apresentar incríveis habilidades motoras, musicais, de memória e outras, que
muitas vezes não estão de acordo com a sua idade
cronológica (MELLO, 2004).

É preciso estar sempre alerta para
identificar, fazer anotações sobre o processo
de aprendizagem, o comportamento, as atitudes do autista na sala de aula para chegar a
um método mais eficiente para minimizar os
obstáculos na sala de aula. Foi observado na
O brincar é importante para todas as
prática do estágio que a criança autista pode
de repente ter reações indesejáveis como risos crianças. Neste sentido, quanto às brincadeiras
sem motivo, gritar que provoca tumulto entre realizadas no espaço escolar foi muito útil para
o desenvolvimento da personalidade da crianos outros colegas.
ça. É uma necessidade realizar as atividades
Isso acontece porque o autista se fe- lúdicas e de maneira adequada aos limites de
cha muito para o social, o diálogo e acontece cada criança em especial do autista encoraa explosão do que o ego está cheio, são si- jando-os a ir até o fim, motivando-os a vencer
tuações que o professor precisa compreender e conscientizando-os que também podem pere tentar ajudar a criança nem fazer correções der e que isso faz parte do jogo, todas essas
inadequadas provocando vergonha diante dos iniciativas são fundamentais para o desenvolvidemais colegas. Sabe-se que o comportamen- mento de uma aula mais proveitosa, dinâmica
to que o autista externo é uma forma de co- e significativa.
municação, de falar para o professor, colega
aquilo que não saber dizer com palavras.
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Assim, o autista tem várias formas de
expressar a desmotivação por determinada
atividade, uma delas é desistir facilmente de
brincadeira, nesta perspectiva cabe ao educador incentivar, estimular o desenvolvimento de
competências e habilidades de aquisição da
linguagem oral e escrita bem como da participação social. Ao planejar certas atividades
lúdicas os profissionais devem ter em mente
que é preciso visar as bases comunicativas,
comportamentais e principalmente a interação social, pois, é através desta que a criança
aprende a viver em sociedade,
[...] é útil dividir a tarefa em pequenas etapas e, vagarosamente, construir o todo. Deve-se aproveitar ao
máximo as situações do dia-a-dia [...], transformando-as em oportunidades de ensino de forma a encorajar a criança a usar na prática os conhecimentos
adquiridos (GAUDERER, 1997, p.108).

Para socializar-se e aprender a criança
autista necessita de um ambiente bem estruturado, organizado, com poucas mudanças na
rotina a qual é acostumada, e sim, um espaço motivador de muitas aprendizagens, onde o
docente possa oferecer momentos reflexivos,
explorando o pensamento, intelectual, ou cognitivo, ajudando a criança na superação das dificuldades, desenvolvendo a confiança, respeito, experiências cotidianas que auxilia o autista
nas tomadas de decisões e o lúdico neste processo e muito decisivo, assim as brincadeiras
desenvolvidas chamam a atenção da criança,
tornando-as mais seguras e confiantes, flexíveis e bem mais participativas do processo de
ensino-aprendizagem.

Além de motivar a autoestima do autista, o profissional poderá impulsionar para as novas descobertas
de conhecimentos e até mesmo na relação de novos amigos dentro do ambiente escolar, e a cada dia
despertando-o para a linguagem oral e socialização
de ideias como também, para a construção de muitas outras habilidades dentro dos próprios limites de
cada um. Conforme (COLL et al, 1995, p.288).

A disponibilidade de um ambiente calmo, propício para estabelecer atividades motivadoras, lúdico-educativas são propostas que
promovem a interação, a acolhida e a descoberta de novas experiências. Sabe-se que o
lúdico se sobressai às demais atividades no
desenvolvimento motor, social e intelectual do
aprendiz, assim, acredita-se que quando o uso
do lúdico é eficiente à criança aprende e desenvolve-se completamente, é diante da ludicidade que a criança pode ser inserida num
espaço mais dinâmico, menos rígido, mais socializável, momentos ideais para que ela possa
liberar as energias e aprender a comunicar-se
com espontaneidade, liberdade e motivação,
As crianças autistas processam o pensamento em
imagens, têm dificuldades em mudar suas rotinas diárias, decorrentes da falta da habilidade de percepção, de compreensão e de comunicação. Portanto,
precisam de ambientes estruturados e organizados
para aprender (GRANDIN, 1996).

Ser educador é ser um mediador, um
profissional que compreenda o processo de
ensinar e aprender. Assim, para ensinar uma
criança autista é necessário ter muitos conhecimentos, habilidades e competências para utilizar métodos específicos e condizentes para
É necessário que se estabeleça obje- cada situação e desafio no trabalho com o autivos com as brincadeiras desenvolvidas visan- tista.
do sempre incentivar a pronúncia das palavras
Existem vários tipos de metodologias
a cada proposta lúdica. O lúdico nos procedimentos cotidianos da criança é um método que podem promover a estimulação do demuito valioso, e desencadeia outros caminhos senvolvimento da comunicação e oralidade do
a ser seguido pelo educador para diminuir os autista. Utilizar múltiplas estratégias é fundaproblemas que vem relacionado ao transtorno mental para tornar a criança mais ativa e participativa. Cabe ao educador agir com responsana aprendizagem,
bilidade, criatividade, paciência e muito amor.
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Pois, entende-se que cada criança tem
uma forma peculiar de aprender e o professor
tem vários caminhos a seguir para alcançar as
metas e objetivos do processo educativo da
criança, é, portanto, necessário ter compromisso para lidar com determinados transtornos de
aprendizagem, fazendo intervenções e realizando um trabalho eficaz no ambiente escolar.
Assim, o educador sozinho não consegue obter sucesso no processo de aprendizagem do
autista é fundamental que a escola e a família
se envolvam na tentativa de auxiliar e oferecer
suporte para o educador desenvolver atividades mais reais e significativas para a criança
ajudando-as a compreender o mundo e a si
mesmo.

Neste contexto acredita-se que o aluno
autista tem muitas capacidades de aprender e
desenvolver-se como cidadão social e comunicativo claro que limitado em alguns aspectos, mas com uma linguagem compreensível,
e com capacidades criativas da própria personalidade as quais os ajudam a superar os problemas decorrentes do autismo. Vale ressaltar
também que além dos cuidados e atenção da
escola e da família ele precisa de um acompanhamento especializado com um especialista
com terapias para assim ocorrer a verdadeira
eficácia do processo de aprendizagem e habilidades que é desenvolvido na escola e assim,
o portador do transtorno encontrar motivação
para continuar aprendendo de forma a ter muitas oportunidades de vencer e conquistar a liOs desafios no processo de aprendiza- berdade na sociedade.
gem da criança são grandes, pois, trabalhar todas as peculiaridades do autista é fundamental
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
principalmente a motricidade e a capacidade
comunicativa na inter-relação com o outro, bem
Por longos anos, as crianças portadocomo, as dificuldades de memorização, imagi- ras de deficiências sofreram muita descriminação, aceitação da diferença do outro, como nação, no entanto, em meio uma nova visão
também em expressar emoções e sentimentos sobre esse respeito o Decreto n° 3.956 de
de maneira mais clara. Esse transtorno pode- Setembro de 2001 determinou crime, atos de
rá ser desenvolvido em cada criança de forma intolerância aos considerados especiais. Neste
bem diferenciada, assim, é fundamental que sentido, podemos dizer que julgou-se necessáeducadores intervenham positivamente como rio um novo olhar para uma ascensão a uma
mediador e facilitador do processo de aprendi- cidadania igualitária.
zagem, oportunizando a cada uma aprender e
se desenvolver completamente.
As escolas têm um dever a ser cumprido – que é de inserir a inclusão! Os alunos
Intervir precocemente é a melhor solu- aprendem a conviver com a deficiência e se
ção e se for acompanhada por atividades lúdi- tornam cidadãos solidários. Para que isso se
cas a probabilidade de sucesso no processo torne realidade em todas as salas, a participaensino-aprendizagem poderá ser mais eficien- ção do professor é essencial.
te em muitos casos a criança tende a superar
muitas das dificuldades e ser inserida na socieInfelizmente, esse quadro não é comum
dade de forma mais socializadora e participa- na maioria das escolas brasileiras. Por falta de
tiva. Segundo Correia, (2005), afirma que: “a informação ou omissão dos pais, educadores
intervenção precoce no autismo consiste em e do poder público, milhares de crianças ainda
atuar sobre os sintomas iniciais da patologia, vivem escondidas ou isoladas em instituições
evitando que estes se tornem irreversíveis e especializadas – situação que priva as crianmais difíceis de tratar”.
ças com ou sem deficiência de conviver com a
diversidade.
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O motivo principal de estarem na escoOS DESAFIOS ENCONTRADOS PELOS
la é que as mesmas vão encontrar um espaço
PROFESSORES E PROFISSIONAIS
genuinamente democrático, onde partilham o
ESPECIAIS NA ERA DA INCLUSÃO E A
conhecimento e a experiência com diferente,
FORMAÇÃO CURRICULAR
tenha ela a estatura, a cor, os cabelos, o corpo
e o pensamento que tiver. Por isso, quem vive
A motivação para análise da inclusão
a inclusão sabe que está vivendo algo realmen- escolar, enquanto uma política normalizadora
te revolucionário.
eu se em função das contradições observadas quando o desenvolvimento de atividades
A inclusão ganhou reforços com a Lei de formação continuada de professores para
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o atendimento ao aluno com deficiência, quande 1996, e com a Convenção da Guatemala, do foi possível detectar que as perguntas e os
de 2001. Esta última proíbe qualquer tipo de di- argumentos dos trabalhadores em educação
ferenciação, exclusão ou restrição baseada na eram sempre voltados para a “Impossibilidadeficiência das pessoas. Sendo assim, é consi- de” do atendimento aos alunos com deficiênderado exclusão – e crime:
cia em função da ausência de conhecimentos
específicos em sua formação acadêmica. Esse
A verdadeira escola é aquela para onde todos os
argumento, dentre outros, era independente da
alunos daquele bairro, daquela comunidade vão estuescola, do município onde ela se localiza, da
dar. Esse é o espaço privilegiado de preparação para
região, do estado, da cor, da raça, de ser edua cidadania e para o pleno desenvolvimento humacação infantil ou ensino fundamental.
no, objetivos previstos na Constituição Federal, que
devem ser alcançados pelo ensino (FÁVERO, 2004,
p.53).

Assim o contexto educacional, tem que
favorecer a diversidade incorporando todo cidadão que tem direito ao respeito e ao convívio
social, desde a educação infantil, pois só assim, preparemos verdadeiros cidadãos, e propagarem uma escola livre de preconceito.
É preciso compreender a ideia de escola para todos no seu sentido mais abrangente, de forma a não excluir ninguém do sistema
educacional. Como cita Werneck (1999): “Que
pode até parecer absurdo que toda criança
tenha o direito de frequentar a escola regular,
incluindo aquela cuja única forma de comunicação seja piscar os olhos, mas esta é a proposta da sociedade inclusiva” (WERNECK, p.
195).

Esses trabalhadores da educação têm,
em sua maioria, a mesma formação acadêmica, todos os professores e atuando com alunos
com deficiência. Todos sujeitos diretamente envolvidos com a prática social e pedagógica da
deficiência, concomitantemente, o atendimento e o ensino aos alunos. Isso não atendia as
indagações e os argumentos do ano, sempre
justificando: Não estamos preparados.
Na perspectiva de uma escola inclusiva, os professores não podem duvidar das
possibilidades de aprendizagem dos alunos,
nem prever quando estes irão aprender. A deficiência de um aluno também não é motivo
para que o professor deixe de lhe proporcionar
o melhor das práticas de ensino e, também,
não justifica um ensino à parte, individualizando, com atividades que discriminam e que se
dizem “adaptadas” às possibilidades de entendimento de alguns.
O docente deve partir da capacidade
de aprender desses e dos demais alunos, levando em consideração a pluralidade das manifestações intelectuais. A aprendizagem, além
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disso, é imprevisível; por isso, para atuar na
educação especial, o professor deve ter como
base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa
formação possibilita a sua atuação nas salas
comuns de ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional
especializado, nos núcleos de acessibilidade
das instituições.
Abordar a formação do professor para
a escola inclusiva exige desvelar o significado
do termo inclusão e sua implicação na escola
comum. “Quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender” ( FREIRE,
s/d).
O desafio do psicopedagogo hoje é
perceber as inúmeras mudanças ocorridas no
mundo e sua interferência na prática cotidiana
na escola, além das influências, obviamente,
das complexidades presentes na vida social.
Podemos, com o apoio da psicopedagogia,
olhar para as relações presentes na aprendizagem, sob novas luzes, ampliando respectivas e
inteirando-se das nossas diferentes dimensões
humanas,
Freitas em consonância com Mantoan sobre a formação docente, afirma deve ocorrer na ética da educação inclusiva, como formação de especialista, mas
também como parte integrante do da formação geral
dos profissionais da educação, a quem cabe atuar a
fim de reestruturar suas práticas pedagógicas para o
processo de inclusão educacional (FREITAS, 2006,
p. 173).

Portanto, devem ser reconhecidos e
respeitados os ritmos de aprendizagem e as
necessidades dos educandos buscando assim
a qualidade da educação. Neste sentido, faz-se
necessária uma mudança fundamental no que
diz respeito às formas como são encaradas
as dificuldades educativas; assim, os alunos
que têm necessidades educacionais especiais
passam a ser reconhecidos como um estímulo
à construção de um ambiente educativo mais

rico para todos: “Nas redes de ensino pública e particular que resolva adotar medidas inclusivas de organização escolar, as mudanças
podem ser sob três ângulos: o dos desafios
provocados por essa inovação” (MANTOAN,
2004, p.56).
De acordo com Fonseca, os deficientes mentais podem aprender desde que recebam uma intervenção que respeite o perfil do
educando através de dinâmica sócio pedagógica, introduzindo tarefas funcionais (currículo
natural) e registro de atividades desenvolvidas.
Ressalta, ainda, a importância da intervenção
do professor, apontando a necessidade de se
elevar o nível de formação do educador.
Dessa forma, cada vez mais vem se
formando a necessidade de incorporar nos
programas de formação de professores conteúdos para a aquisição de conhecimentos,
competência e atitudes que permitam aos futuros educadores compreender as situações de
ensino, especialmente estimulando atitudes de
reflexão e de aceitação sobre as diferenças individuais de cada aluno.
A formação de professores na tendência reflexiva se configura como uma política de
valorização do desenvolvimento profissional e
pessoal dos docentes e das instituições escolares, a fim de propiciar condições de trabalho
na formação continua dos professores. O documento, Diretrizes Nacionais para Educação
Especial na Educação Básica (2001), no artigo
3º, define:
Art.3º: Por educação especial, modalidade do educador escolar, entende-se um processo educacional
definido por uma proposta pedagógica que assegure
recursos e serviços educacionais especiais.

Os professores de educação especial
que estão dentro das escolas por sua formação têm os recursos idôneos para atender, do
ponto de vista da resposta educativa, aos alunos que apresentam necessidades especiais.
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Outro papel do psicopedagogo e da
educação é instituir caminho entre os opostos
que liguem o saber e não saber, o acesso ao
conhecimento e a falta desse acesso, a facilidade e a dificuldade, a rapidez e a lentidão e
Entende-se a prática psicopedagógico outros opostos que possam se apresentar em
inclusiva como um dispositivo de transforma- um processo de aprendizagem.
ção social no qual confluem desejos de suA psicopedagogia brasileira tem uma
peração e resistência à institucionalização da
exclusão e a repressão do desejo e do prazer. inserção histórica e especial singular, uma prática não reduzida a indivíduos, mas a uma coO psicopedagogo, como especialista munidade que procura uma razão coletiva de
em aprendizagem, tem o papel relevante, pois existir. Nesta perspectiva, a Psicopedagogia
cabe a ele proceder à aproximação entre pos- contribui significativamente com todos os ensibilidade que a educação inclusiva oferece e volvidos no processo de aprendizagem, pois
as características singulares dos alunos com exerce seu trabalho de forma multidisciplinar
necessidades especiais, principalmente nos numa visão sistêmica:

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO
FRENTE ÀS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM E O TRABALHO DE
INCLUSÃO

casos dos portadores de prejuízos neuropsiA psicopedagogia busca, portanto, construir uma tequiátricos.
A abordagem psicopedagógica é norteada para o trabalho a partir dos recursos
cognitivos e emocionais do paciente, de modo
a permitir não apenas o seu sucesso na aprendizagem escolar, mas ainda o desenvolvimento
da sua autoestima, da autonomia pessoal e da
socialização.

oria que dê conta de explicar o processo através do
qual o sujeito aprendente articula fantasia e realidade abandonando a ilusão da onipotência para criar
o símbolo e com ele a capacidade de gerar pensamento ampliando o conhecimento sobre si e sobre o
mundo (ANDRADE, 2002, p.17).

A prática psicopedagógica foi marcada
por diferentes referenciais teóricos na compreensão da dificuldade de aprendizagem. Inicialmente surgiu como um fracasso escolar, seu
objetivo era o de remediar sintomas e o sujeito
de aprendizagem estava “ausente”, pois a prevalência era da técnica, do trabalho mecânico.

Sabe-se que perceber precocemente a
desadaptação de crianças e adolescentes poderá contribuir na identificação de problemas
psiquiátricos, no momento em que caracteriza
o tratamento de algumas características principais desses transtornos é importante para o
Ao direcionar seu objetivo para o propsicopedagogo e para os professores da escesso da aprendizagem, a psicopedagogia
cola.
passa a integrar os fatores cognitivos, afetivos
Visto que a psicopedagogia é uma e sociais bem como a considerar os aspectos
área de estudo da educação, responsável pela objetivos e subjetivos no diagnóstico e na inaprendizagem e suas dificuldades tem impor- tervenção psicopedagógica. Considerá-la em
tantes tarefas diante do fenômeno da exclusão uma perspectiva integradora, com uma leitura
escolar de pessoas que apresentam dificulda- e uma análise dos diferentes aspectos envolvides com a aprendizagem, podendo auxiliar no dos, definiu sua práxis e sua natureza interdisciplinar.
enfrentamento da exclusão e na inclusão.
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O Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia-ABPp -, capítulo I,
artigo 1º, situa tal prática como “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 - família, escola e sociedade
- no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios”.

A ESCOLA E SUAS ATRIBUIÇÕES

Ser criança é lindo, mas tem se ter muito mais a atenção de todos, com isso a escola,
juntamente com o apoio da família e de sua
área pedagógica, vem garantindo um papel na
ação de suas atribuições. Quietas e observadoras, escutando, assistem os acontecimentos habituais e os mais críticos da vida de
sua comunidade familiar, as crianças merecem
Nesse sentido, a atuação psicopeda- atenção especial de todas as formas.
gógica busca entender um tema singular ou
um sujeito em seu estilo próprio de aprender.
Portanto, deve-se prestar atenção em
Quando se considera a forma de cada um li- como estabelecer as relações, não apenas
dar com o conhecimento, ao mesmo tempo em promover autonomia ou simplesmente controque se submete às leis que regem o sistema lar alunos e filhos, um encurtamento do camino qual se está inserido, significa adotar um nho para não se estressar. A escola deve abrir
enfoque clínico.
cada vez mais espaço para a participação da
família, a ponto de serem co-autoras nas deciA intervenção psicopedagógica carac- sões administrativas e nas pedagógicas, o que
teriza-se, então, pelo atendimento que conside- contribui para o favorecimento da aprendizara cada estilo, entendendo que isso não é algo gem.
que se ensina ou se transmite e sim que se vivencia no processo ensino-aprendizagem. Essa
A participação da família, incentivada
vivência se constitui como um campo próprio, pela escola, permite ao aluno a integração ao
cuja singularidade é a condição de espaço de ambiente escolar, possibilitando um melhor
trânsito das múltiplas dimensões do humano aproveitamento nos estudos acadêmicos. A
implicadas nos atos de ensinar e aprender.
educação é um processo de mudança do qual
a família, primeiro meio social da criança, preO sujeito revela sua modalidade de cisa fazer parte, e esta participação deve aconaprendizagem e o psicopedagogo age como tecer por meio do auxílio e da motivação no
continente dos trazidos, utilizando seus recur- processo de estudo.
sos para intervir no processo de aprendizagem.
E essa intervenção psicopedagógica trouxe
O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO
como desafios o conhecimento dos membros
DE APRENDIZAGEM
pertencentes ao grupo trazendo à tona um contexto de trabalho em equipe e o conforto com
Uma criança que apresente uma proas dimensões racional, relacional e afetivo-de- blemática severa pode ter um impacto profunsiderativa existente em cada ser colaborando do na família e nas interações que nela se espara o aceite da inclusão.
tabelecem. Na sua maioria os pais idealizam a
sua criança como o filho perfeito e em face de
uma determinada problemática, surge o choque inicial, a rejeição, a incredulidade e por fim
a dor.
Compreender que um filho tem uma
deficiência é um processo que vai além do
mero conhecimento do fato. Como qualquer
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acontecimento doloroso, a assimilação dessa
Quando falamos em tecnologias cossituação leva tempo e, em alguns casos, nunca tumamos pensar imediatamente em computachega a ser completa, prolongando níveis ele- dores, vídeo, softwares e internet. Sem dúvida
vados de sofrimento ao longo da vida.
são as mais visíveis e que influenciam profundamente os rumos da educação. Mas, antes é
A importância da família para a escola bom lembrar que o conceito de tecnologia é
também tem sido investigada em relação a ou- muito mais abrangente. Tecnologias são meios,
tros fatores como: o comportamento dos alu- os apoios, os meios, as ferramentas que utilinos em sala de aula e os problemas de adap- zamos para que os alunos aprendam. A forma
tação. Compreender como os pais concebem como os organizamos em grupos, em salas e
e contribuem para estes fatores do cotidiano em outros espaços, isso também é tecnologia
escolar, que inclui o comportamento do aluno e que todos têm o direito de desfrutar.
em sala de aula. Enfocando os problemas de
adaptação escolar dos filhos à escola. Não é
O professor na atual conjuntura e social
possível analisar a criança com adaptação ine- não tem fim, e a escola precisa pedagogicaficaz fora do contexto familiar e dá ênfase ao mente integrar essas mudanças tecnológicas e
distanciamento entre pais e filhos como fator está sempre se indagando como a se integrar
de dificuldade no desempenho e na adapta- às essas mudanças tecnológicas como a se
ção.
integrar às essas mudanças tecnológicas que
sempre irão acontecer. Em meios a tantas posO PAPEL DA TECNOLOGIA NO
sibilidades, a habilidade de lidar com as tantas
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
informações disponibilizadas no mundo virtual,
muitas vezes sendo renegado nesse contexto,
As novas tecnologias estão presentes o papel do professor é ainda mais decisivo,
no mundo e nas diferentes regiões do Brasil, porque não basta encontrar uma informação,
atraindo estudantes de todas as idades e níveis o papel do professor é ainda mais decisivo,
escolares, com isso é necessário colocar as porque não basta encontrar uma informação,
TIC`s (Tecnologias de Informação e Comunica- ler uma notícia apreciar uma foto, é preciso reção ) a serviço de todo o processo de Educa- fletir, questionar argumentar, fazer as ligações
ção nos alunos também de necessidade espe- necessárias parece transformar a informação
cíficas, criando novas formas de aprendizado, em conhecimento.
disseminação atualidade e estamos em frente a “Era da Informatização”, e o mundo está
A televisão, o jornal, a revista, o cd, o
vivendo uma globalização que requer de nós DVD e principalmente o computador desempeseres humanos uma autossuficiência para total nham um papel educacional relevante e o prointegração com a tecnologia.
fessor deve fazer uso destes, na sua atuação
docente, porque no campo das práticas pedaA utilização da internet na educação ex- gógicas e educacionais emerge a necessidade
pressa muito mais que habilitar pessoas para o da construção de currículos de caráter globaliuso das tecnologias da informação, trata-se de zado, interdisciplinar e continuado, bem como
investir na criação de capacidades amplas que modalidades de ensino que incorporem e se
lhes permitem ter uma atuação efetiva nos co- adaptem às novas tecnologias possibilitando o
nhecimentos, sendo criativas as novas mídias, aprendizado global e contínuo.
seja em usos simples e rotineiros ou em aplicações mais sofisticadas, onde a internet é o fato
principal da globalização.
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A educação de hoje não pode ficar excluída dessas mudanças, o papel do educador
é formar cidadãos capazes de atuarem com
múltiplas habilidades para sobreviver a um
mundo competitivo. Para isso, é necessário
usar as ferramentas necessárias e os recursos
tecnológicos a serviço da educação.
Em nossas escolas, isto não poderia
ser diferente. Deixamos as pesadas enciclopédias de lado e substituímos seu uso pelas enciclopédias digitais que para a inclusão, trabalhar
a tecnologia será também uma das maneiras
de apoio na construção do ensino. Passamos
a utilizar sistemas eletrônicos e apresentações
coloridas para tornar as aulas mais atrativas e
muitas vezes, deixamos de lado a tradicional
lousa de giz.

res de necessidades educacionais especiais,
que assumindo e revendo sua tradição clínica
e classificatória, aspire novas formas de contribuir para a democratização do ensino.
Uma forma de contribuição na ressignificação da educação especial diz respeito ao
alerta para a necessidade de se considerar deficiência não circunscrita nos limites corporais
das pessoas, mas dentro de intrincados processos de construção social, o que nos remete
aos conceitos de desvio e estigma.

É importante ressaltar a necessidade
de mais orientação para as famílias de crianças com deficiência intelectual, as quais devem
ser mais bem informadas sobre o tipo de deficiência e suas consequências para o desenvolvimento da criança, bem como dos recursos
Muitos trabalhos passaram a ser subs- necessários para favorecê-lo.
tituídos pelas informações disponíveis na rede
mundial e, com isso, trouxeram benefícios e risO computador vem se destacando
cos, mudando as tradicionais formas de apren- principalmente pelo interesse que causa nos
der e de ensinar. A escola tem um papel de alunos. Curiosos e entusiasmados para aprenorientar a sua comunidade escolar para que derem a mexer, eles ficam atentos a todo o tipo
a exclusão não seja obstáculo de diferenças de orientação e novidade relacionada ao comde aprendizagens e de idealização, pois temos putador e a internet. Filmes, teatros e outros
uma diversidade cultural, politicamente econô- tipos de motivação, trás para sala de aula uma
mica, assim devemos orientar o aluno para que alegria imensa e o professor vê um resultado
seja crítico e atuante no seu papel social.
de imediato.
As maioria das crianças brasileiras,
sobretudo as que são atendidas pelas redes
sociais públicas de ensino, tem acesso restrito
à leitura desconhecendo muitas de suas manifestações e utilidades, desconsiderando as
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`s) dedicado ao ensino da língua
portuguesa que norteia trabalhar com jornais,
revistas em quadrinhos, facilitando o processo
ensino aprendizagem, auxiliando o aluno a ler
a aprender.

A educação de hoje não pode ficar excluída dessas mudanças, o papel do educador
é formar cidadãos capazes de atuarem com
múltiplas habilidades para sobreviver a um
mundo competitivo. Para isso, é necessário
usar as ferramentas necessárias os recursos
tecnológicos a serviço da educação.

Como uma visão geral de tudo apresentado acima, Há urgência, portanto, de um
processo de formação de professores que
coloque acento na formação de profissionais
para atender às demandas de alunos portado662
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de todo exposto neste artigo conclui-se que o autismo é um transtorno que afeta
todo desenvolvimento da criança, visto que a linguagem é a base para a aquisição das demais
competências para o ser humano desenvolve-se integralmente na sociedade e no caso do autista existe uma barreira que impossibilita o processo da linguagem e consequentemente impede
a comunicação deixando-o cada vez mais isolado e desmotivado para prendê-la.
É preciso neste contexto que educadores desenvolvam atividades adequadas e que
auxilie a criança continuamente na sala de aula, assim, ele terá oportunidades de crescer intelectualmente e participar das atividades com maior entusiasmo. As crianças autistas sentem
dificuldades de viver em grupo, precisa do apoio, de um atendimento especial no processo de
aprendizagem para socializar-se no mundo como cidadão crítico e reflexivo.
Abordou também questões relacionadas ao lúdico no processo educativo com crianças
autistas, visando ser uma ferramenta de altíssimo valor para a aquisição de novos conhecimentos e habilidades pela criança. Quando o aluno brinca mesmo sendo portador de alguma deficiência consegue expressar mais claramente as emoções e a imaginação e esse processo é
importante no desenvolvimento da criança como um todo.
Vale mencionar que ensinar de maneira lúdica numa sala regular onde tem uma criança
autista, de forma a incluí-la no processo de aprendizagem juntamente com os demais, não é um
ofício fácil, é árduo, desafiador. É preciso estar preparado, disponibilizado a enfrentar o desafio
de cada dia e superar os obstáculos e no final estar consciente de que cumpriu a verdadeira
tarefa de educador e facilitador da aprendizagem.
Outros fatores essenciais focado nesta pesquisa foram às teorias/práticas realizados no
Estágio Supervisionado, onde as observações da realidade concreta foram de suma importância
para concretizar a aprendizagem e nortear a pesquisa na elaboração deste artigo, bem como
as referências bibliográficas sob a luz das teorias de muitos autores que foca o tema discutido
serviu como base para reflexão e análise de todo entendimento e compreensão deste assunto.
O estágio é um momento muito especial na vida do estudante acadêmico, é um espaço
destinado ao aluno/estagiário exercitar toda a teoria aprendida e é a parte em que se concretiza
a verdadeira vocação e escolha de ser um verdadeiro professor. É no estágio onde é oferecida
a ênfase de toda a aprendizagem de forma desafiadora o acadêmico busca desenvolver as estratégias aprendidas durante todo o período do curso e mostra na prática todas as habilidades
e competências tornando-se um profissional pesquisador, inovador enfrentando na realidade os
desafios de atuar como professor e construtor de histórias.
Nesse processo a participação do psicopedagogo é absolutamente necessária e vantajosa para o aluno especial, pois ajudará no desenvolvimento de aspectos importantes de sua
personalidade, na relação família – escola, na construção do projeto de vida e na progressão
escolar.
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Com o surgimento da Psicopedagogia significou o resgate de uma visão global do ser
humano no seu ato de aprender. Constituiu-se assim uma área de estudos voltada para o processo do aprender humano, na sua totalidade como individualidade de ser social; na abrangência
de ser corpo (sentir/perceber) de ser afetividade (valores, desejos, interesses, necessidades) de
ser pensamento (conceitos, ideias e reflexão).
As discussões acerca do trabalho educacional com as crianças especiais tornam evidente a necessidade de redefinir o papel dos professores o que implica que estes se assumam
como profissionais reflexivos, capazes de se transformarem e se desenvolverem assim como
desenvolveram e transformaram sua prática diária, de modo que a psicopedagogia aborda vários aspectos que ajuda o professor objetivar suas metas como: Informar e orientar a escola e
os demais funcionários sobre os transtornos e como trabalhar com criança / adolescente.
Diante dessa questão concluímos que a formação dos professores é fundamental para
que a educação inclusiva mude a realidade nas escolas do país, e favoreça o processo de
preparação do mesmo para o trabalho com os alunos portadores de necessidades educativas
especiais da rede regular de ensino. Contudo, é necessária a atuação do psicopedagogo na
formação do professor por apresentar um papel articulador que auxilia no enfrentamento das
dificuldades do processo ensino aprendizagem.
Respeitando as marcas desse processo de forma individual e age como continente dos
conteúdos trazidos, utilizando seus recursos para intervir no processo de aprendizagem. Ao fazer
essa intervenção ele atua não como um pedagogo ou psicólogo, mas com um caráter próprio e
simultaneamente lida com a construção do conhecimento do sujeito. Neste sentido, se a escola
realmente puser em prática sua função social, se o professor mostrar a importância do seu papel
como educador bem como sua formação e atuação junto ao trabalho do psicopedagogo, será
possível cumpri-la e tornar criativa e rica a sua ação pedagógica.
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A PSICOPEDAGOGIA E OS PROCESSOS DE
ENSINO E APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo trata da Psicopedagogia e os processos de aprendizagem. Como objetivo
geral desta pesquisa temos o de definir os principais conceitos sobre o tema abordado e como
objetivos específicos trazer elementos sobre a contribuição dos estudos na área de psicopedagogia para os processos de ensino e aprendizagem na escola. A psicopedagogia surgiu
partindo de queixas referentes à aprendizagem e com a preocupação dos educadores com os
alunos que apresentavam dificuldade em aprender, esta área de estudo está relacionada com
a psicologia e a pedagogia. A psicopedagogia analisa, compreende e intervém nas causas do
não aprender. Os diagnósticos psicopedagógicos possibilitam uma avaliação dos fatores que
contribuem para ocasionar as dificuldades de aprendizagem. O diagnóstico psicopedagógico
avalia quais fatores podem ocasionar em dificuldades no aprendizado, tendo como as pessoas
que possuem alguma desordem que resulte em dificuldades para aprender e compreender os
variados saberes. No processo de diagnóstico e atendimento é fundamental a participação
das famílias, dos professores e de toda equipe educacional em um trabalho conjunto, para
que as soluções propostas sejam eficazes no sentido de promover a aprendizagem significativa do sujeito em questão.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Atendimento Psicopedagógico; Aprendizagem; Ensino.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz um estudo sobre a Psicopedagogia e as principais contribuições de
seus estudos nos processos de ensino e aprendizagem. Como objetivo geral desta pesquisa temos o de definir os principais conceitos sobre o tema abordado e
como objetivos específicos buscar elementos e abordar os estudos na área da psicopedagogia.
O trabalho psicopedagógico possui a especificação voltada a área clínica e a área institucional, no sentido de prevenção e atuação nas causas da não aprendizagem. Relacionada a
área institucional a psicopedagogia tem por objetivo estudar o desenvolvimento do ser humano,
e na área clínica, estudar os diagnósticos e as formas de tratamento das dificuldades que os
indivíduos apresentam.
Antigamente os educadores e os seus estudos não estavam relacionados diretamente
a pesquisas nas áreas cognitivas e os cientistas da área de neurociências também não estabeleciam relação com a educação e com a sala de aula. Hoje, contamos com mais pesquisas
e estudos na área o que contribui com as práticas e possibilita observar como as relações e
o ambiente escolar podem influenciar em suas teorias, surgindo assim, diferentes técnicas de
pesquisa.
A psicopedagogia surgiu partindo de queixas referentes à aprendizagem e com a preocupação dos educadores com os alunos que apresentavam dificuldade em aprender, esta área
de estudo está relacionada com a psicologia e a pedagogia. Os estudos em psicopedagogia
analisam e realizam as intervenções necessárias referentes ao não aprendizado. Os diagnósticos
psicopedagógicos trazem um apontamento dos fatores que podem ocasionar as dificuldades de
aprendizagem.
O psicopedagogo é responsável em oferecer suporte pedagógico e clínico no contexto
educacional, contando com a participação das famílias e da equipe escolar. Faz parte de sua
função realizar o trabalho de prevenção de possíveis problemas que os alunos apresentem, referentes à aprendizagem e buscar melhorias nas condições da escola para que sejam efetivadas
as aprendizagens.
O profissional em psicopedagogia é responsável pelo suporte clínico e pedagógico no
contexto escolar e nos consultórios de atendimento, prevenindo eventuais problemas de aprendizagem e zelando para a não ocorrência destes. Prevenir, neste sentido de atuação, consiste em
melhorar as condições da escola em proporcionar a construção da aprendizagem.
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A PSICOPEDAGOGIA E SEUS
CONCEITOS
Nos anos 70 a psicopedagogia passa a ser divulgada no Brasil, e nesta época a
não aprendizagem era relacionada a distúrbios
ou doenças cerebrais. Os primeiros cursos de
pós-graduação no Brasil surgem nesta época,
com o objetivo de aumentar a quantidade de
psicólogos e pedagogos para auxiliar nos problemas de aprendizagem.
Nesta época foi instituído o primeiro
curso no Instituto Sedes Sapientiae, que tinha
o enfoque na reeducação e nos aspectos afetivos da aprendizagem, logo depois, passam a
pensar na escola e na atuação do psicopedagogo.
Oliveira (2011) enfatiza que nos diferentes momentos da história, os estudiosos e pesquisadores demonstraram uma preocupação
de como os ambientes educacionais poderiam
ter sucesso em realizar a seleção de crianças
ou proporcionar o seu desenvolvimento.
Muitas crianças que apresentavam algum tipo de dificuldade na escola poderiam
ter avançado caso, nesta época, fossem conhecidas algumas práticas corretas de instrução. Neste sentido, até mesmo os alunos que
conseguiram êxito nestes modelos educacionais, poderiam ter obtido melhores resultados
e desenvolvido diferentes habilidades e conhecimentos.
A psicopedagogia pode ser definida
como uma área do conhecimento que atua nas
esferas clínica e educacional e tem por objetivo estudar a aprendizagem humana e como
essa aprendizagem evolui ou é prejudicada devido a diferentes fatores que podem influenciar
a sua aquisição. Os problemas relacionados à
aprendizagem datam do século XIX, na Europa,
e contava com a participação de educadores,
filósofos e médicos que estudavam as maneiras como os problemas neurológicos podem
interferir na aquisição de conhecimento.

A relação que existe entre o psicopedagogo, professor e família é muito importante, pois, juntos podem
procurar definir atividades com o objetivo de solucionar os efeitos prejudiciais aos alunos com dificuldades. Embora um trabalho junto com a família e a
escola frente às dificuldades no processo do aprender, o psicopedagogo encontrará uma solução mais
adequada para cada caso diagnosticado, assumindo
um papel muito importante no momento de procurar
desenvolver atividades que ajudem na aprendizagem
avaliando a situação e procurando ajudar através de
metodologias que favoreçam a aprendizagem (BOSSA, 2007, p. 15).

Podemos organizar a psicopedagogia em diferentes grupos: Pedagogia, quando
o foco é voltado para o indivíduo; Psicologia,
quando o foco é voltado ao psicológico do indivíduo; Problemas de Aprendizagem, quando
o foco está nas situações em que não ocorre
aprendizagem, mas que deveriam ocorrer; Fracasso Escolar quando o indivíduo não é capaz
de aprender; todos estes aspectos relacionados ao contexto escolar e social no qual está
o indivíduo.
A escola é responsável por integrar a
criança na sociedade e contribuir para o seu
desenvolvimento e socialização, proporcionando atividades significativas e contribuindo para
desenvolver na criança o sentimento de pertencimento ao local em que as suas relações
e interações se estabelecem. Em relação ao
exercício da docência, é preciso pensar em novas abordagens, considerando a criança como
sujeita de direitos, ativa, potente, participativa
e produtora de culturas, pensando na importância de seu protagonismo nos processos de
aprendizagem.
A intervenção psicopedagógica é
fundamental para significar os processos de
aprendizagem. É preciso mensurar a diferença entre dificuldade de aprendizagem, defasagem de conteúdos e imaturidade neurológica.
Existem várias definições que abordam essa
temática, mas em sua maioria sempre direcionam a culpabilização da não aprendizagem
da própria criança. As intervenções se fazem
necessárias respeitando sempre a individualidade da criança e as características de suas
limitações,
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Tendo presente o papel do Psicopedagogo no assessoramento pedagógico junto a equipe docente da
instituição, este trabalho será encaminhado de forma
a conhecer a potencialidade do jogo na estimulação
da aprendizagem dos alunos, pois para isso acontecer é preciso ocorrer a “libertação da inteligência
aprisionada, que somente poderá dar-se através do
encontro com o perdido prazer de aprender” (FERNÁNDEZ, 1991, p.18).

No âmbito escolar, o psicopedagogo auxilia nas orientações a equipe gestora,
na prevenção e no estudo de como vem sendo
realizadas as aprendizagens na escola. A formação necessária contribui para o desenvolvimento integral da criança, além da garantia do
resgate de práticas lúdicas que oportunizem
a construção de espaços favorecedores da
aprendizagem e da interação.
Deve-se considerar a criança como ser
capaz em um contexto social e familiar, que
vivencia situações e que requer um olhar mais
atento. Tanto a avaliação como a intervenção precisam ser feitas em caráter institucional,
analisando os materiais utilizados pela criança e a metodologia utilizada pela escola. Pain
(1985) define que a aprendizagem depende da
articulação de fatores internos e externos ao
sujeito e a aprendizagem possui três funções:
- Socializadora, porque a partir do momento em que
o indivíduo aprende, ele se submete a um conjunto
de normas, identificando-se com o grupo social do
qual pertence, transformando-se em um ser social;
(PAIN, 1985, p. 23)
- Repressora, porque pode significar uma forma de
controle, com o objetivo de garantir a sobrevivência
específica do sistema que rege a sociedade; (PAIN,
1985, p. 23)
- Transformadora, que deve direcionar a atuação dos
psicopedagogos, permitindo ao sujeito uma participação na sociedade, não na perspectiva de reproduzi-la, mas de transformá-la (PAIN, 1985, p. 23).

O Psicopedagogo Clínico atua em parceria com os demais profissionais da saúde,
caso haja a precisão de um encaminhamento
específico, o seu papel também é o de orientação, a equipe escolar, famílias e educadores,
atuando de maneira integrada com estas pessoas.
O profissional precisa conhecer a queixa que trouxe a criança a ele e utilizar-se de
todos os métodos de investigação, partindo
da entrevista inicial com os pais e a criança,
anamnese e testes específicos, para realizar
um diagnóstico das reais dificuldades apresentadas por aquela criança. O trabalho conjunto com o professor também é de fundamental
importância para obter resultados significativos
nos processos de intervenção,
O psicopedagogo é o profissional indicado para assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos
aspectos do processo de ensino-aprendizagem. O
que denota que o psicopedagogo, enquanto profissional que possui uma escuta atenta às demandas
de seu público alvo, tem um papel de suma importância dentro da instituição, podendo orientar e assessorar professores, trabalhar com as relações interpessoais do grupo, criando um ambiente favorável
à aprendizagem, acompanhar as famílias, orientando-as e colaborando com a construção de uma proposta pedagógica que contemple as muitas infâncias
(SÁ, 2013, p. 16).

Os psicopedagogos e os educadores
podem utilizar a informática como ferramenta pedagógica, contribuindo no processo de
aprendizagem. Os conteúdos podem ser trabalhados de modo interdisciplinar, por meio de
jogos, auxiliando no processo de alfabetização,
na criatividade, na concentração, na autonomia
e na pesquisa, com atividades lúdicas e diferenciadas.
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O psicopedagogo deve concentrar-se
nos estudos e associar os seus resultados com
a teoria, auxiliando alunos e educadores nas
questões relativas à aprendizagem. Também é
papel do psicopedagogo colaborar com o planejamento e com a avaliação das atividades
desenvolvidas na escola, com o resultado de
tais ações é possível proporcionar um melhor
desempenho para os alunos e facilitar os processos de ensino. O psicopedagogo orienta e
acompanha o processo de desenvolvimento
do ensino.
O acompanhamento psicopedagógico
atua nos processos de aprendizagem e estuda o seu desenvolvimento analisando como o
indivíduo aprende em suas diferentes relações
com os objetos de aprendizagem em seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Quando são identificadas dificuldades no processo
de aprendizagem, a psicopedagogia busca as
suas causas e origens e os possíveis distúrbios que podem interferir de maneira negativa
neste processo do aprender,
A psicopedagogia tem papel político, pedagógico e
de liderança no espaço escolar, sem desconsiderar
o restante da equipe, mas o psicopedagogo deve ser
inovador, ousado, criativo e sobretudo um profissional de educação comprometido com seu grupo de
trabalho. É quase uma perfeição? Não, tem que se ter
humildade também para aprender e ouvir quando o
grupo fala argumentos teóricos para garantir a continuidade da proposta e a sabedoria de recuar quando
o grupo ainda necessita de mais tempo (ZABALA,
1998, p. 31).

A literatura e os estudos na área de psicopedagogia enfatiza que o trabalho na área da
psicopedagogia tem o aspecto de prevenção
quando é realizado na educação da infância.
Neste sentido, o profissional pode direcionar o
seu trabalho para nas práticas de formação e
na aprendizagem do educandos.
Chamat (2004) afirma que a psicopedagogia surge com as variadas queixas dos
professores em relação à aprendizagem e a
sua preocupação diante de tais fatores. A pedagogia mantém uma íntima relação com a
pedagogia e a psicologia, abarca os aspectos

de ambos saberes e possui um método específico que busca apresentar e esclarecer os motivos pelos quais o aluno não aprende.
O trabalho na área psicopedagógica
tem a especificação na área clínica e a área
institucional e atua no sentido de prevenir e nas
causas da não aprendizagem. A sua relação
com a área institucional estuda o ser humano e
o seu desenvolvimento, tendo como foco o indivíduo, já no caráter clínico o objeto de estudo
é baseado nos diagnósticos e tratamento das
dificuldades apresentadas.
A abordagem psiconeurológica define
que o comportamento está desordenado em
função de problemas neurológicos e a abordagem Behaviorista que o ambiente externo
influencia no indivíduo e que ele recebe os estímulos que podem interferir direta ou indiretamente no aprender.
O trabalho do profissional especializado em psicopedagogia na educação infantil
tem fundamental importância e as atividades
recomendadas como a leitura, as brincadeiras
e os jogos, incentivam o sistema sensório motor contribuindo para a inserção das crianças
nas diversas formas de linguagem contribuindo
para a construção do pensamento e a constituição do sujeito.

O ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO
E A APRENDIZAGEM
Pensar em um sistema educacional de
qualidade para todos implica, sobretudo, transformações profundas no conceito e na prática
avaliativa. Uma delas é o entendimento de que
o processo de construção do conhecimento
não ocorre ao mesmo tempo e da mesma
forma por todos os sujeitos, daí a relevância de
não restringir a avaliação ao ato de quantificar
acertos.
Zabala (1998) afirma que as mudanças
educacionais que hoje são impostas e necessárias de acordo com a realidade que temos,
requer a aprendizagem de novas habilidades e
competências, além de exigir dos educadores,
compromisso e motivação para o trabalho em
parceria.
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Cada escola possui os seus problemas específicos e tem características próprias.
O psicopedagogo vivencia as dificuldades de
aprendizagem apresentadas pelos educandos
e com tais dados é capaz de formular e reformular ações e condutas para minimizar tais
efeitos e contribuir para a aprendizagem.
Os estudos em neurociência contribuem nas práticas escolares e no processo
de aprendizagem. Ao compreenderem como
acontece o aprendizado no cérebro, como os
neurônios se interligam no momento da aprendizagem, como os estímulos chegam ao cérebro, como se consolidam as memórias e como
acessam as informações armazenadas para
que tenham resultados satisfatórios na aprendizagem,
É necessário que se dê a oportunidade de aprendizagem, um ambiente propício, com estímulo. As
crianças aprendem quando recebem oportunidades
adequadas para tanto e quando estão presentes determinadas integridades representadas pelos fatores
psicológicos, funções do sistema nervoso periférico
e funções do sistema nervoso central. Assim, o processo de aprendizagem é constituído por diversos
fatores que determinam se o indivíduo aprendeu, observando o seu desempenho antes e depois da situação dada para a aprendizagem (GUERRA, 2002, p.
40).

Sampaio (2011) enfatiza que uma vez
que a psicopedagogia considera os diversos
fatores envolvidos no processo de aprendizagem, cabe a ela o papel de investigar e
identificar como tais fatores podem interferir
positiva ou negativamente nos processos de
aprendizagem.
Paralelamente, segue identificando as
diversas áreas que originam as dificuldades. A
aprendizagem não tem início quando a criança
chega na escola, e sim, bem antes disso desde o primeiro contato com a sociedade ao seu
redor, a cada ação que ocorre no ambiente, a
cada palavra que escuta, e com tudo que está
ao seu redor.

A realidade e o contexto social e cultural dos sujeitos devem ser levados em consideração, além de sua estrutura familiar, suas
dificuldades socioeconômicas, entre outros aspectos,
O debate sobre o papel da escolarização na dinâmica social precisa considerar o potencial transformador da escola por algumas das experiências que
proporciona e por muitos dos conhecimentos que
disponibiliza (sem dúvida, o acesso à escrita está
entre eles), e ver a escola como um importante espaço social de regulação da alteridade, por meio da
valoração das identidades fixas e estáveis, nas quais
também se enquadram os estereótipos e estigmas,
que conformam o padrão considerado válido e, consequentemente, negam os comportamentos que dele
diferem (ESTEBAN, 2010, p. 15).

A criança que apresenta alguma dificuldade, deve se sentir segura em seu local
de aprendizagem, desta maneira, irá adquirir
confiança em se expressar. As interações que
ocorrem na escola, são importantes nos processos de aprendizagem e a formação continuada dos educadores é um ponto relevante
para que mudanças aconteçam a favor da educação.
Com a garantia de um espaço em que
os educadores possam articular ideias e relacionar a teoria e a prática, é que poderão se
sentir mais seguros para elaborar alternativas
que assegurem a democratização do saber,
efetivando uma educação de qualidade e garantindo a aprendizagem.

A Psicologia Social estuda a constituição dos sujeitos, analisa e descreve os processos que envolvem a construção do conhecimento pelo sujeito nos momentos de interação
com os outros. A Linguística é responsável
pela compreensão da linguagem, língua, social
e cultural e a Neuropsicologia é responsável
pelo tratamento comportamental das pessoas,
das evoluções ocorridas no plano psíquico e
psicomotor.
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O Psicopedagogo Educacional trabalha na instituição escolar e é responsável por
levantar e analisar as questões que permeiam
as práticas cotidianas escolares relacionadas a
aprendizagem, em conjunto com a equipe escolar, deve promover a construção e a reformulação das práticas no sentido de melhoria da
aprendizagem e das formas de ensino,
É papel da escola procurar esclarecer as causas
dos problemas, a primeira avaliação deve ser feita
por um grupo interno; depois, as preocupações são
transmitidas aos pais, mostrando-se opções para um
diagnóstico correto, que pede a avaliação de profissionais de outras áreas. [...] uma vez determinado o
problema, pais, professores e terapeutas planejam
juntas as estratégias e intervenções a serem feitas
(modificação do ambiente, adaptação do currículo,
adequação do tempo de atividade, acompanhamento de medicação, terapia adequada, etc. (BORGES,
1997, p. 20).

A grande maioria dos educadores já sabe que a
aprendizagem não ocorre se o aprendiz não estiver
motivado. [...] transformar a aprendizagem em prazer requer do educador um grande envolvimento na
ação de ensinar/aprender, requer, também, gostar do
que faz [...] o professor que descobriu o prazer na
sua aprendizagem tem muito mais chance de ajudar
seus alunos e alunas nesta descoberta (BARBOSA,
2006, p.38-39).

Nascimento (2013) afirma que o trabalho coletivo entre escola, equipe e o psicopedagogo promove resultados positivos e contribuem para a diminuição das dificuldades que
surgem no âmbito educacional. É fundamental
que o psicopedagogo não se dedique apenas
ao trabalho com a criança, pois ela está inserida em um meio social que interfere, positiva ou
negativamente em seu processo de aprendizagem, contribuindo para o sucesso ou fracasso
escolar.

O profissional em psicopedagogia é
responsável pelo suporte clínico e pedagógico
no contexto escolar e nos consultórios de atendimento, prevenindo eventuais problemas de
aprendizagem e zelando para a não ocorrência
destes. Prevenir, neste sentido de atuação, consiste em melhorar as condições da escola em
proporcionar a construção da aprendizagem.

O diagnóstico psicopedagógico avalia
quais são os fatores que ocasionam as dificuldades na aprendizagem e no ensino. Ribeiro
(2011) afirma que as dificuldades de aprendizagem se referem a algumas desordens que
o sujeito pode manifestar, tais desordens podem compreender aspectos da falta, audição,
aprendizagem de leitura e escrita, aprendizaSampaio (2011) afirma que outro as- gem matemática, dentre outras.
pecto que vale a pena salientar é o fato de
O objetivo do diagnóstico é compreenalguns problemas na aprendizagem terem o
potencial de gerar alterações no comporta- der de maneira global como o indivíduo aprenmento do indivíduo, como, baixa autoestima, de e o que está ocorrendo neste processo que
vergonha por não conseguir acompanhar os acaba por dificultar a aprendizagem, do procolegas, isolamento, dificuldade em se concen- blema parte-se então para o encaminhamento
trar, desmotivação em relação à aprendizagem, de ações necessárias para saná-lo. O psicopepodendo chegar a alterações psíquicas como dagogo identifica as dificuldades de aprendizagem e realiza os encaminhamentos e as devoansiedade e depressão,
lutivas pertinentes e necessárias para ajudar o
paciente e iniciar os processos de intervenção
que permitirão a integração escolar e social,
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A possibilidade de aprendizagem escolar está diretamente relacionada à estrutura de personalidade do
sujeito. Para aprender o que a escola ensina, é necessária além de outras coisas, uma personalidade
medianamente sadia e emocionalmente madura, que
tenha superado a etapa de predomínio do processo
primário. Assim, diante dos problemas de aprendizagem apresentados por crianças e adolescentes,
muito tem se falado com relação às dificuldades de
aprendizagem tais, como: problemas emocionais,
comportamentais, dislexia, disgrafia, disortografia,
distúrbios de leitura, autismo, problemas cognitivos,
sociais e biológicos. Assim, o psicopedagogo deverá
proporcionar uma investigação em todos os aspectos
que possa estar contribuindo de alguma forma para
a problemática a fim de intervir da melhor maneira
possível nas dificuldades de aprendizagem (FILHO,
2012, p. 3).

Sobre os principais distúrbios de
aprendizagem apresentados atualmente na escola, temos a Dislexia, que é uma disfunção
neurológica que afeta a leitura e a escrita. A
criança apresenta dificuldades em realizar a
associação dos sons e letras. A dislexia não é
conceituada como uma doença, é um distúrbio
e necessita de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar; a Disgrafia ocorre quando a
criança tem a escrita como um desafio e apresenta dificuldade em utilizar tesouras, amarrar
os cadarços de sapatos, pegar ou jogar bola,
dentre outras.
A ludicidade facilita os processos educativos, favorecem a interação e a socialização
das crianças, a escola é responsável na promoção de aprendizagens significativas e desafiadoras que contribuam para a construção de
conhecimentos, oportunizando ao educando o
processo de criação participativo e ativa, levando a autonomia nas ações e desenvolvendo
atitudes de respeito mútuo e solidariedade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada à Psicopedagogia. 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 Bossa (2007),
Nascimento (2013), Pain (1985), 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 o objetivo do
diagnóstico é compreender de maneira global
como o indivíduo aprende e o que está ocorrendo neste processo dificultando a aprendizagem, depois de especificado o problema parte-se então para o encaminhamento de ações
para a solução deste problema.
O psicopedagogo identifica as dificuldades de aprendizagem e realiza os encaminhamentos e as devolutivas pertinentes e necessárias para ajudar o paciente e iniciar os
processos de intervenção que permitirão a integração escolar e social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel do psicopedagogo é o de avaliar a situação em que se encontra o sujeito e
procurar maneiras para ajudar em sua aprendizagem rompendo os obstáculos que impedem o
aluno de aprender, trabalhando as dificuldades desses sujeitos que podem ocasionar: falta de
atenção e concentração, impulsividade, hiperatividade, além das questões emocionais que podem interferir neste processo.
Aspectos como baixa autoestima e ansiedade podem ser trabalhados com jogos ou
trabalhos contextualizados à realidade do paciente. A arte terapia e as atividades lúdicas intervém nas questões relacionadas às posturas e hábitos associados à atenção e a organização da
rotina, contribuindo para uma melhora nesses aspectos.
A psicopedagogia é uma área do conhecimento, que está entre os conhecimentos de
pedagogia e de psicologia e é responsável por envolver a saúde e a educação em suas investigações.
Os estudos nesta área consideram o indivíduo em todos os seus aspectos, emocionais,
psicológicos e sociais. O trabalho da Psicopedagogia deve ocorrer em consonância e parceria
com a escola, pois desta forma irá promover resultados mais satisfatórios que contribuirão para
a diminuição dos efeitos das dificuldades que os indivíduos apresentam na escola.
Os profissionais da Psicopedagogia investigam como o sujeito aprende, considerando
todos os fatores que interferem na aprendizagem e nos processos de ensino.
O diagnóstico compreende de maneira global como o indivíduo aprende e o que está
ocorrendo neste processo dificultando a aprendizagem, depois de especificado o problema parte-se então para o encaminhamento de ações para a solução deste problema. O psicopedagogo
identifica as dificuldades de aprendizagem e realiza os encaminhamentos e as devolutivas pertinentes e necessárias para ajudar o paciente e iniciar os processos de intervenção que permitirão
a integração escolar e social.
O diagnóstico psicopedagógico avalia os fatores que podem acarretar em dificuldades
de aprendizagem, que pode ser definida como um termo referente ao conjunto de desordens
que os sujeitos manifestam, como aspectos da falta, audição, leitura, escrita, matemática, etc.
Esse diagnóstico tem por objetivo compreender de maneira global como a criança
aprende e o que está ocorrendo neste processo que dificulta a aprendizagem, partindo-se para
o encaminhamento de ações para solucioná-los.
O psicopedagogo não pode se limitar ao trabalho restrito com
o sujeito, é preciso considerar o contexto e o meio social no qual ele
está inserido. Aos educadores cabe o auxílio e apoio nas atividades a
serem realizadas que possam auxiliar no processo de aprendizagem
e ensino.
O lúdico nas práticas escolares proporciona uma aprendizagem significativa, além de entreter e divertir, a criança aprende brincando e experimentando novas ideias e novas ações e desenvolve
competências e habilidades essenciais para o seu desenvolvimento.
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OS DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM E A
PSICOPEDAGOGIA NO ÂMBITO ESCOLAR

RESUMO: Este estudo aborda os principais conceitos sobre a Psicopedagogia e os Distúrbios
de Aprendizagem. O diagnóstico psicopedagógico compreende de maneira global como o indivíduo aprende e o que está ocorrendo neste processo dificultando a aprendizagem, depois
de especificado o problema parte-se então para o encaminhamento de ações para a solução
deste problema. O psicopedagogo identifica as dificuldades de aprendizagem e realiza os
encaminhamentos e as devolutivas pertinentes e necessárias para ajudar o paciente e iniciar
os processos de intervenção que permitirão a integração escolar e social. O acompanhamento psicopedagógico atua nos processos de aprendizagem e estuda o seu desenvolvimento
analisando como o indivíduo aprende em suas diferentes relações com os objetos de aprendizagem em seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Quando são identificadas dificuldades no processo de aprendizagem, a psicopedagogia busca as suas causas e origens e os
possíveis distúrbios que podem interferir de maneira negativa neste processo do aprender.

Palavras-chave: Aprendizagem; Psicopedagogia; Distúrbios de Aprendizagem; Atendimento Psicopedagógico.
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INTRODUÇÃO

A

psicopedagogia surgiu partindo de queixas referentes à aprendizagem e com a
preocupação dos educadores com os alunos que apresentavam dificuldade em
aprender, esta área de estudo está relacionada com a pedagogia e a psicologia.
A psicopedagogia analisa, compreende e intervém nas causas do não aprender. Os diagnósticos psicopedagógicos possibilitam uma avaliação dos fatores que contribuem para ocasionar as
dificuldades de aprendizagem.
O trabalho psicopedagógico possui a especificação voltada a área clínica e a área institucional, no sentido de prevenção e atuação nas causas da não aprendizagem. Relacionada a
área institucional a psicopedagogia objetiva estudar o sujeito e o seu desenvolvimento, e na área
clínica, estudar os diagnósticos e as maneiras como ocorre o tratamento destas dificuldades
apresentadas pelos indivíduos.
O psicopedagogo deve concentrar-se nos estudos e associar os seus resultados com a
teoria, auxiliando alunos e educadores nas questões relativas à aprendizagem. Também é papel
do psicopedagogo colaborar com o planejamento e com a avaliação das atividades desenvolvidas na escola, com o resultado de tais ações é possível proporcionar um melhor desempenho
para os alunos e facilitar os processos de ensino. O psicopedagogo orienta e acompanha o
processo de ensino e aprendizagem.
O diagnóstico tem por objetivo compreender como o indivíduo aprende e o que está
ocorrendo durante este processo que culmina em uma dificuldade de aprendizagem, do problema parte-se então para o encaminhamento de ações necessárias para saná-lo. O psicopedagogo identifica as dificuldades de aprendizagem e realiza os encaminhamentos e as devolutivas
pertinentes e necessárias para ajudar o paciente e iniciar os processos de intervenção que permitirão a integração escolar e social.
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No âmbito escolar, o psicopedagogo
A PSICOPEDAGOGIA E OS DISTÚRBIOS
auxilia nas orientações e informações que seDE APRENDIZAGEM

rão passadas para a equipe gestora, que poA escola é responsável por integrar a dem auxiliar na prevenção e no estudo das
criança na sociedade e contribuir para o seu causas que podem interferir nos processos de
desenvolvimento e socialização, proporcionan- aprendizagem na escola.
do atividades significativas e contribuindo para
A formação necessária contribui para
desenvolver na criança o sentimento de pertencimento ao local em que as suas relações e ações significativas que venham contribuir para
o desenvolvimento integral da criança, além da
interações se estabelecem.
garantia do resgate de práticas lúdicas que
Em relação ao exercício da docência, é oportunizem a construção de espaços favorepreciso pensar em novas abordagens, conside- cedores da aprendizagem e da interação.
rando a criança como sujeita de direitos, ativa,
Deve-se considerar a criança como ser
potente, participativa e produtora de culturas,
pensando na importância de seu protagonismo capaz em um contexto social e familiar, que
vivencia situações e que requer um olhar mais
nos processos de aprendizagem.
atento. Tanto a avaliação como a intervenção
O diagnóstico compreende de manei- precisam ser feitas em caráter institucional,
ra global como o indivíduo aprende e o que analisando os materiais utilizados pela criança
está ocorrendo neste processo dificultando a e a metodologia utilizada pela escola.
aprendizagem, depois de especificado o problema parte-se então para o encaminhamento
de ações para a solução deste problema. O
psicopedagogo identifica as dificuldades de
aprendizagem e realiza os encaminhamentos
e as devolutivas pertinentes e necessárias para
ajudar o paciente e iniciar os processos de intervenção que permitirão a integração escolar
e social.

O psicopedagogo não pode se limitar ao trabalho restrito com o sujeito, é preciso considerar o contexto e o meio no qual ele
está inserido. Aos educadores cabe o auxílio
e apoio nas atividades a serem realizadas que
possam auxiliar no processo de aprendizagem
e ensino.
O lúdico nas práticas escolares proporciona uma aprendizagem significativa, além de
entreter e divertir, a criança aprende brincando
e experimentando novas ideias e novas ações
e desenvolve competências fundamentais para
o seu desenvolvimento,

A psicopedagogia é uma ciência recente que agrupa outras quais neurologia, pedagogia, psicologia e biologia. Ultimamente
diversos aspectos da fisiologia, farmacologia,
bioquímica, e estrutura do sistema nervoso de
seres invertebrados e cérebro de vertebrados
É comprovado que o histórico educacional revela
foram conhecidos mais a fundo.
Pesquisas fundamentais a respeito da
função perceptiva das emoções, da aprendizagem e da memória apresentaram e mostraram
grande avanço, em especial quando nos referimos às abordagens relativas à questão em
análise. Aprendizagem e educação tendem a
ser estudadas de modo que reflitam um novo
espaço das ciências naturais, alterando sua
gênese desde o início a vida adulta.

uma trajetória excludente aos alunos que apresentavam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ocasionando reprovação e evasão escolar: A exclusão
tende a piorar o quadro de dificuldades de aprendizagem, visto que a criança que apresenta tal quadro
geralmente apresenta baixa autoestima e pouca autonomia, características que aumentam quando estas
se sentem excluídas por sentirem-se diferentes dos
demais (FELIPE, 2015, p. 62).
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Os psicopedagogos e os educadores
podem utilizar a informática como uma ferramenta pedagógica que pode auxiliar nos processos de aprendizagem, os conteúdos devem
ser trabalhados de modo interdisciplinar, por
meio de jogos, contribuindo no processo de
alfabetização, na criatividade, na concentração,
na autonomia e na pesquisa, com atividades
lúdicas e diferenciadas.

A literatura e os estudos na área de
psicopedagogia enfatizam que o trabalho na
área da psicopedagogia tem o aspecto de prevenção quando é realizado na educação da
infância. Neste sentido, o profissional pode direcionar o seu trabalho para nas práticas de
formação e na aprendizagem do educandos.
Sampaio; Freitas (2011) enfatiza que
uma vez que a psicopedagogia considera os
diversos fatores envolvidos no processo de
aprendizagem, cabe a ela o papel de investigar
e identificar como tais fatores podem interferir
de maneira positiva ou negativa nos processos
de aprendizagem. Paralelamente, segue identificando as diversas áreas que originam as dificuldades.

=O psicopedagogo deve concentrar-se
nos estudos e associar os seus resultados com
a teoria, auxiliando alunos e educadores nas
questões relativas à aprendizagem. Também é
papel do psicopedagogo colaborar com o planejamento e com a avaliação das atividades
desenvolvidas na escola, com o resultado de
tais ações é possível proporcionar um melhor
desempenho para os alunos e facilitar os proA aprendizagem não tem início quando
cessos de ensino. O psicopedagogo orienta e a criança chega na escola, e sim, bem antes
acompanha o processo de ensino e aprendi- disso desde o primeiro contato com a sociedade, a cada ação que ocorre no ambiente, a
zagem.
cada palavra que escuta e com tudo que está
O acompanhamento psicopedagógico a sua volta. A realidade e o contexto social e
atua nos processos de aprendizagem e estu- cultural dos sujeitos devem ser considerados,
da o seu desenvolvimento analisando como o além de sua estrutura familiar, suas dificuldaindivíduo aprende em suas diferentes relações des socioeconômicas, entre outros aspectos,
com os objetos de aprendizagem em seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Quan- As dificuldades de aprendizagem não devem ser tratado são identificadas dificuldades no processo das como algo banal. Dificuldades de aprendizagem
exigem de todos os envolvidos com a criança um
de aprendizagem, a psicopedagogia busca as
comprometimento e sabedoria para não permitir que
suas causas e origens e os possíveis distúr- ela se torne um indivíduo negativo e um adulto frustrabios que podem interferir de maneira negativa do. O que se deve legitimar é atenção e conforto para
neste processo do aprender,
aqueles em situação de desvantagem. Professores e
Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem
também lutam com comportamentos que complicam
suas dificuldades na escola. A mais saliente dessas é
a hiperatividade, uma inquietação extrema que afeta
15 a 20% das crianças com dificuldades de aprendizagem. Alguns outros comportamentos problemáticos em geral observados em pessoas jovens com
dificuldade de aprendizagem são os seguintes: fraco
alcance, dificuldade para seguir instruções, imaturidade social, dificuldade com a conversação, inflexibilidade, fraco planejamento e habilidades organizacionais, distração, falta de destreza e falta de controle
dos impulsos (SMITH; STRICK, 2001, p.15).

pais têm que ser parceiros. O olhar sobre a criança
tem que ser de ambas as partes e sempre ser colocado claramente para a criança que a condição que ela
se encontra não a torna um ser abastado de direitos e
deveres (SANTOS; PEREIRA, 2012, p. 13).

A criança que apresenta alguma dificuldade, deve se sentir segura em seu local
de aprendizagem, desta maneira, irá adquirir
confiança em se expressar. As interações que
ocorrem na escola, são importantes nos processos de aprendizagem e a formação continuada dos educadores é um ponto relevante
para que mudanças aconteçam a favor da educação.
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Com a garantia de um espaço em que
os educadores possam articular ideias e relacionar a teoria e a prática, é que estarão mais
seguros para elaborar alternativas que assegurem a democratização do saber, efetivando
uma educação de qualidade e garantindo a
aprendizagem.

blema parte-se então para o encaminhamento
de ações necessárias para saná-lo. O psicopedagogo identifica as dificuldades de aprendizagem e realiza os encaminhamentos e as devolutivas pertinentes e necessárias para ajudar o
paciente e iniciar os processos de intervenção
que permitirão a integração escolar e social,

A Psicologia Social estuda a constituição dos sujeitos, analisa e descreve os processos que envolvem a construção do conhecimento pelo sujeito nos momentos de interação
com os outros. A Linguística é responsável
pela compreensão da linguagem, língua, social
e cultural e a Neuropsicologia é responsável
pelo tratamento comportamental das pessoas,
das evoluções ocorridas no plano psíquico e
psicomotor,

As dificuldades de aprendizagem estão relacionadas
a diversos aspectos orgânicos, cognitivos, emocionais, familiares, sociais, pedagógicos, falta de material. No processo de ensino aprendizagem os alunos
que apresentam dificuldades no momento de aprender algo, sendo que por mais que se esforçam, não
alcançam êxito escolar, se sente muita das vezes
desmotivada e com autoestima baixa, é muito importante à identificação do problema, compreensão e
colaboração de todas as partes envolvidas no processo: pais, professores e orientadores para que seja
realizado um trabalho conjunto a fim de diagnosticar
o problema do aluno e que este venha a receber o
apoio necessário dos educadores e da família, assim
terá maior possibilidade de desenvolver suas habilidades cognitivas (COSTA, 2012, p. 10).

Embora, nem sempre as dificuldades que permeiam
as salas de aula precisam ser vistas de maneira negativa, pois o profissional pode aproveitar os diferentes níveis de aprendizagem de seus alunos e propor,
aos mesmos, situações que os desafiem e assim
atingir diferentes alunos em diversos momentos.
Atualmente as salas, heterogêneas por natureza, voltam-se a possuírem crianças em diferentes níveis de
aprendizagem, desafiando o trabalho do professor,
que necessita de diferentes estratégias para atingir
pedagogicamente todos os alunos, inclusive àqueles
que apresentam problemas de aprendizagem, pois
cada criança tem uma maneira e um tempo de aprender (FELIPE, 2015, p. 15).

O diagnóstico psicopedagógico avalia
quais são os fatores que ocasionam as dificuldades na aprendizagem e no ensino. Ribeiro
(2011) enfatiza que as dificuldades de aprendizagem fazem referência a algumas desordens
que o sujeito pode manifestar, tais desordens
podem compreender aspectos da falta, audição, aprendizagem de leitura e escrita, aprendizagem matemática, dentre outras.
O diagnóstico tem por objetivo compreender como o indivíduo aprende e o que está
ocorrendo durante este processo que culmina
em uma dificuldade de aprendizagem, do pro-

Kyrillos (2004) afirma que em psicopedagogia a alfabetização aplica-se como instrumento de vital importância para o cotidiano,
contribuindo para que a população tenha um
melhor entendimento das perspectivas introspectivas, mas sem deixar de levar em conta os
avanços científicos, evitando posturas especulativas e a crença em muletas ofertadas pelo
raso reflexo do senso comum. São sistematizados encadeamentos educacionais partindo de
princípios neurológicos.
O distúrbio psicomotor manifesta-se
tanto na maneira como o sujeito está envolvido
na ação quanto no relacionamento com os outros. Os distúrbios psicomotores são distúrbios
do desenvolvimento neurológico que afetam a
adaptação do sujeito em sua dimensão perceptivo-motora.
Suas causas são multifatoriais e transacionais, associando fatores genéticos, neurobiológicos, psicológicos e ou psicossociais
que atuam em diferentes níveis de complementaridade e expressão,
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O termo dificuldades de aprendizagem está focado
no indivíduo que não responde ao desenvolvimento
que se poderia supor e esperar do seu potencial intelectual e, por essa circunstância específica cognitiva
da aprendizagem, ele tende a apresentar desempenhos abaixo do esperado [...] devido à dificuldade de
aprendizagem o fracasso escolar da criança ou do
adolescente pode influenciar na construção de sua
identidade, causando o sentimento de incapacidade
e baixa autoestima, pois a criança que tem o sentimento de incapacidade tende a perder o interesse
pelo aprendizado, pois não acredita em si e em sua
capacidade (BENEVENUTTI, 2013, p.62).

Dislexia é uma necessidade especial, e uma criança com dislexia não é portadora de deficiência nem
mental, física, auditiva, visual ou múltipla, bem como,
também, não é uma criança de alto risco. Uma criança não é disléxica porque teve seu desenvolvimento
comprometido em decorrência de fatores como gestação inadequada, alimentação imprópria ou nascimento prematuro. A dislexia tem um componente genético. Ser disléxico é condição humana (MARTINS,
2001, p.1).

Furtado Borges (2007) enfatizam que
a criança que apresenta Disgrafia no momento em que escreve, tenta se lembrar da grafia
e assim escreve muito lentamente, apresenta
Incluindo os principais distúrbios psi- uma letra com garranchos e une as letras de
comotores temos o Transtorno de Déficit de maneira inadequada e ilegível.
Atenção e Hiperatividade (TDAH), distúrbio de
As crianças com disgrafia também poscoordenação do desenvolvimento (dispraxia
de desenvolvimento), disgrafias, dificuldades suem, uma Disortografia, amontoando as letras
de aprendizagem não verbais, distúrbios es- para esconder os erros ortográficos. O gráfico
paciais, distúrbios temporais, distúrbios do possui algumas particularidades, dentre elas, a
padrão corporal, movimentos anormais, dis- lentidão na escrita, letra ilegível, escrita desortúrbios da dominância lateral e distúrbios do ganizada, traços muitos fortes que marcam o
papel, desorganização, as letras são escritas
tônus muscular.
no sentido contrário e apresentam a escrita em
Segundo Kyrillos (2004), esses são espelho,
distúrbios perceptivo-motores que afetam as
diferentes funções de exploração (aspectos O TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hipeperceptivos), ação (no ambiente físico), comu- ratividade) é um transtorno observado em crianças
nicação (especialmente em seus aspectos não muito agitadas, que não prestam atenção, têm dificuldades em manter a atenção nas atividades, não
verbais) e manifestações emocionais.
Nesse caso manifesta-se por sinais
neurológicos moderados que indica a existência de disfunção cerebral mínima, eles estão
associados a um complexo psicopatológico,
com fatores emocionais que podem levar a um
transtorno psiquiátrico real que levanta a questão das comorbidades, exigem uma análise
das diferentes dimensões (biológica ou orgânica, ecológica, intencional ou teleológica) para
permitir que a pluralidade etiológica seja levada em consideração,

terminam o que começam, esquecem as atividades
diárias, entre outras. Sendo que esses sintomas de
baixo rendimento escolar estão ligados às dificuldades na realização das tarefas, em que tem como principal característica é a persistente desatenção e/ou
hiperatividade (SIQUEIRA; GURGEL, 2011).

A ludicidade facilita os processos educativos, favorecem a interação e a socialização
das crianças, a escola é responsável na promoção de aprendizagens significativas e desafiadoras que contribuam para a construção de
conhecimentos, oportunizando ao educando o
processo de criação participativo e ativa, levando a autonomia nas ações e desenvolvendo
atitudes de respeito mútuo e solidariedade.

683

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Kyrillos (2004) afirma que a psicopedagogia em conjunto com as psicologias educacionais despontam como áreas do conhecimento biológico lançando mãos de achados
de outras áreas menores que fazem parte de
sua constituição, a entender, a neurofarmacologia, a neurofisiologia, a psicologia evolucionista e o neuro imageamento com a finalidade de
esclarecer o funcionamento o sistema nervoso.

A arteterapia e as atividades lúdicas intervém nas questões relacionadas às posturas
e hábitos associados à atenção e a organização da rotina, contribuindo para uma melhora
nesses aspectos.
Antigamente os educadores e os seus
estudos não estavam relacionados diretamente a pesquisas nas áreas cognitivas e os cientistas da área de neurociências também não
estabeleciam relação com a educação e com
a sala de aula. Hoje, contamos com mais pesquisas e estudos na área o que contribui com
as práticas e possibilita observar como as relações e o ambiente escolar podem influenciar
em suas teorias, surgindo assim, diferentes técnicas de pesquisa,

O desenvolver técnico cognitivo moderno com o intuito de estudar da atividade
cerebral nas crianças, adolescentes e adultos,
enquanto ocorrem as tarefas relacionadas ao
intelecto, vem permitindo a investigação mais
precisa dos neurocircuitos enquanto ocorre
seu funcionamento, que acarretam as potencialidades intelectuais humanas dentre as quais, a
No processo de ensino aprendizagem os alunos que
linguagem, a criatividade, o raciocínio, etc.
A intervenção psicopedagógica é
fundamental para significar os processos de
aprendizagem. Existem várias definições que
abordam essa temática, mas em sua maioria
sempre direcionam a culpabilização da não
aprendizagem a própria criança. As intervenções se fazem necessárias respeitando sempre a individualidade da criança e as características de suas limitações.

PRINCIPAIS ASPECTOS SOBRE A
PSICOPEDAGOGIA
O papel do psicopedagogo é o de avaliar a situação dos sujeitos que apresentam
algum comprometimento em relação à aprendizagem e procurar maneiras para ajudar em
sua aprendizagem rompendo os obstáculos
que impedem o aluno de aprender, trabalhando as dificuldades desses sujeitos que podem
ocasionar: falta de atenção e concentração,
impulsividade, hiperatividade, além das questões emocionais que podem interferir neste
processo. Aspectos como baixa autoestima e
ansiedade podem ser trabalhados com jogos
ou trabalhos contextualizados à realidade do
paciente.

apresentam dificuldades no momento de aprender
algo, sendo que por mais que se esforçam, não alcançam êxito escolar, se sente muita das vezes desmotivada e com autoestima baixa, é muito importante
à identificação do problema, compreensão e colaboração de todas as partes envolvidas no processo: pais, professores e orientadores para que seja
realizado um trabalho conjunto a fim de diagnosticar
o problema do aluno e que este venha a receber o
apoio necessário dos educadores e da família, assim
terá maior possibilidade de desenvolver suas habilidades cognitivas (SMITH; STRICK, 2001, p.15).

Os estudos na área da psicopedagogia tem por objetivo analisar e realizar as intervenções pertinentes referentes ao ato de não
aprender. Os diagnósticos psicopedagógicos
trazem um apontamento dos fatores que podem ocasionar as dificuldades de aprendizagem.
O psicopedagogo é o profissional responsável em dar suporte pedagógico e clínico no contexto educacional, contando com a
participação das famílias e da equipe escolar.
Faz parte de sua função realizar o trabalho de
prevenção de possíveis problemas que os estudantes apresentam relacionados a aprendizagem e buscar melhorias nas condições da
escola para que sejam efetivadas as aprendizagens.
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Nos anos 70 a psicopedagogia passa a ser divulgada no Brasil, e nesta época a
não aprendizagem era relacionada a distúrbios
ou doenças cerebrais. Os primeiros cursos de
pós-graduação no Brasil surgem nesta época,
com o objetivo de aumentar a quantidade de
psicólogos e pedagogos para auxiliar nos problemas de aprendizagem.
Nesta época foi instituído o primeiro
curso no Instituto Sedes Sapientiae, que tinha
o enfoque na reeducação e nos aspectos afetivos da aprendizagem, logo depois, passam a
pensar na escola e na atuação do psicopedagogo.

to com o professor também é de fundamental
importância para obter resultados significativos
nos processos de intervenção,
A educação psicomotora está direcionada em atuar
no âmbito escolar, visando o desenvolvimento global
do indivíduo por meio de movimentos, auxiliando na
prevenção de distúrbios de aprendizagem, exercitando a estimulação precoce e proporcionando as vivências corporais, desafiando zonas de desenvolvimento
de esquema corporal. A estrutura da educação psicomotora é a base fundamental para o processo intelectivo e de aprendizagem da criança. Assim, quando
uma criança apresenta dificuldade de aprendizagem,
o problema pode estar no nível das bases de desenvolvimento psicomotor (ALVES, 2007, p.127).

Mantoan (2003) define que o objeto
da psicopedagogia é, portanto, o estudo e suporte das condições psicológicas e cognitivas
necessárias para a aprendizagem e matrícula
escolar. Assim, a psicopedagogia afirma a estreita ligação entre desenvolvimento psicológico, desenvolvimento cognitivo e aprendizagem.

Chamat (2004) afirma que o surgimento da psicopedagogia se relaciona com as diversas queixas dos professores em relação à
aprendizagem e a sua preocupação diante de
tais fatores. A pedagogia mantém uma íntima
relação com a pedagogia e a psicologia, abarca os aspectos de ambos saberes e possui
A educação voltada para o público de um método específico que busca apresentar e
jovens, observamos a importância de fatores esclarecer os motivos pelos quais o aluno não
psicológicos e cognitivos na qualidade do in- conseguem aprender.
vestimento escolar. Um estudante com um disO trabalho na área psicopedagógica
túrbio de aprendizagem (dislexia ou dispraxia),
incapaz de atender a certos requisitos acadê- tem a especificação na área clínica e a área
micos é improvável que perder alguma con- institucional e atua no sentido de prevenir e nas
fiança em sua capacidade de aprender, de se causas da não aprendizagem. A sua relação
sentir ninguém e ficar desanimado ou alienar com a área institucional estuda o ser humano e
o seu desenvolvimento, tendo como foco o inaprendizagem.
divíduo, já no caráter clínico o objeto de estudo
O Psicopedagogo Clínico atua de ma- é baseado nos diagnósticos e tratamento das
neira conjunta com os demais profissionais da dificuldades apresentadas.
área de saúde, tem o papel de orientar a equiA abordagem psiconeurológica define
pe escolar, famílias e educadores, atuando de
que o comportamento está desordenado em
maneira integrada com estas pessoas.
função de problemas neurológicos e a aborO profissional precisa conhecer a dagem Behaviorista que o ambiente externo
queixa que trouxe a criança a ele e utilizar-se influencia no indivíduo e que ele recebe os esde todos os métodos de investigação, partindo tímulos que podem interferir direta ou indiretada entrevista inicial com os pais e a criança, mente no aprender.
anamnese e testes específicos, para realizar
um diagnóstico das reais dificuldades apresentadas por aquela criança. O trabalho conjun685
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O psicopedagogo na instituição de
educação infantil tem fundamental importância
e são recomendadas atividades como leitura,
brincadeiras e jogos, tais atividades incentivam
o sistema sensório motor contribuindo para a
inserção das crianças nas diversas formas de
linguagem contribuindo para a construção do
pensamento e a constituição do sujeito.

O profissional em psicopedagogia é
responsável pelo suporte clínico e pedagógico
no contexto escolar e nos consultórios de atendimento, prevenindo eventuais problemas de
aprendizagem e zelando para a não ocorrência
destes. Prevenir, neste sentido de atuação, consiste em melhorar as condições da escola em
proporcionar a construção da aprendizagem.

Zabala (1998) afirma que as mudanças
educacionais que hoje são impostas e necessárias de acordo com a realidade que temos,
requer a aprendizagem de novas habilidades e
competências, além de exigir dos educadores,
compromisso e motivação para o trabalho em
parceria. Cada escola possui os seus problemas específicos e tem características próprias.

Sampaio; Freitas (2011) afirma que outro aspecto que vale a pena salientar é o fato
de alguns problemas na aprendizagem terem
o potencial de gerar alterações no comportamento do indivíduo, como, baixa autoestima,
vergonha por não conseguir acompanhar os
colegas, isolamento, dificuldade em se concentrar, desmotivação em relação à aprendizagem,
podendo chegar a alterações psíquicas como
O psicopedagogo vivencia as dificulda- ansiedade e depressão.
des de aprendizagem apresentadas pelos educandos e com tais dados é capaz de formular
Nascimento (2013) afirma que o trabae reformular ações e condutas para minimizar lho coletivo entre escola, equipe e o psicopetais efeitos e contribuir para a aprendizagem. dagogo promove resultados positivos e contriOs estudos em neurociência contribuem nas buem para a diminuição das dificuldades. O
práticas escolares e no processo de aprendi- psicopedagogo não atua apenas com o estuzagem.
dante, considera o seu o meio e o seu contexto
social e familiar, visto que este estudantes está
Ao compreenderem como acontece inserido em um meio social que interfere, poo aprendizado no cérebro, como os neurônios sitiva ou negativamente em seu processo de
se interligam no momento da aprendizagem, aprendizagem, contribuindo para o sucesso ou
como os estímulos chegam ao cérebro, como fracasso escolar.
se consolidam as memórias e como acessam
as informações armazenadas para que tenham
Fernández (1991) enfatiza que o papel
resultados satisfatórios na aprendizagem.
do psicopedagogo no assessoramento pedagógico junto a equipe docente da instituição,
O Psicopedagogo Educacional traba- será encaminhado de forma a conhecer a polha na instituição escolar e é responsável por tencialidade do jogo na estimulação da aprenlevantar e analisar as questões que permeiam dizagem dos alunos, pois para isso acontecer
as práticas cotidianas escolares relacionadas é preciso ocorrer a libertação da inteligência
a aprendizagem, em conjunto com a equipe aprisionada, que somente poderá dar-se atraescolar promove a construção, reformulação e vés do encontro com o perdido prazer de
análise das práticas no sentido de melhoria da aprender.
aprendizagem e das formas de ensino.
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O diagnóstico psicopedagógico avalia
os fatores que podem acarretar em dificuldades de aprendizagem, um termo referente ao
conjunto de desordens que os sujeitos manifestam, como aspectos da falta, audição, leitura, escrita, matemática, etc. Esse diagnóstico
tem por objetivo compreender de maneira global como a criança aprende e o que está ocorrendo neste processo que dificulta a aprendizagem, partindo-se para o encaminhamento de
ações para solucioná-los.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os estudos nesta área consideram o
indivíduo em todos os seus aspectos, emocionais, psicológicos e sociais. O trabalho da
Psicopedagogia deve ocorrer em consonância e parceria com a escola, pois desta forma
irá promover resultados mais satisfatórios que
contribuirão para a diminuição dos efeitos das
dificuldades que os indivíduos apresentam na
escola.
Os profissionais da Psicopedagogia
investigam como o sujeito aprende, considerando todos os fatores que podem interferir na
aprendizagem e nos processos de ensino.

Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao tema
Psicopedagogia e os Distúrbios de Aprendizagem. A pesquisa bibliográfica busca descobrir
aquilo que já foi escrito e produzido de maneira
científica por outros autores, tornando o aprendizado mais maduro com novas descobertas
nas mais diversas áreas do conhecimento.
Com o avanço das tecnologias de informação, a pesquisa na Internet e em bases
de dados que possuem credibilidade científica,
é muito utilizada como mecanismo de busca
para localização do material bibliográfico.
Para atingir os objetivos deste estudo
utilizamos as contribuições de Kyrillos; Sanches (2004), Mantoan (2003), Felipe (2015)
e Nascimento (2013). 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
psicopedagogia se enquadra entre os conhecimentos de pedagogia e de psicologia e envolve saúde e educação em suas investigações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança que apresenta alguma dificuldade, deve se sentir segura em seu local de
aprendizagem, desta maneira, irá adquirir confiança em se expressar. As interações que ocorrem
na escola, são importantes nos processos de aprendizagem e a formação continuada dos educadores é um ponto relevante para que mudanças aconteçam a favor da educação.
Com a garantia de um espaço em que os educadores possam articular ideias e relacionar a teoria e a prática, é que estarão mais seguros para elaborar alternativas que assegurem a
democratização do saber, efetivando uma educação de qualidade e garantindo a aprendizagem.
Pensar em um sistema educacional de qualidade para todos implica, sobretudo, transformações profundas no conceito e na prática avaliativa, uma delas é compreender como se constrói o conhecimento e que os sujeitos aprendem de maneira diferente e em momentos diversos,
daí a relevância de não restringir a avaliação ao simples ato de contabilizar acertos ou erros.
Como definição para a psicopedagogia temos como uma área do conhecimento que
atua nas esferas clínica e educacional e tem por objetivo estudar a aprendizagem humana e
como essa aprendizagem evolui ou é prejudicada devido a diferentes fatores que podem influenciar a sua aquisição.
Podemos organizar a psicopedagogia em diferentes grupos: Pedagogia, quando o foco
é voltado para o indivíduo; Psicologia, quando o foco é voltado ao psicológico do indivíduo; Problemas de Aprendizagem, quando o foco está nas situações em que não ocorre aprendizagem,
mas que deveriam ocorrer; Fracasso Escolar quando o indivíduo não é capaz de aprender; todos
estes aspectos relacionados ao contexto escolar e social no qual está o indivíduo.
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A IMPORTÂNCIA DA CULTURA LÚDICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Desde o início da História da Humanidade os jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo da criança, porque para ela, brincar é viver. As atividades lúdicas são
indispensáveis para o seu desenvolvimento integral, possibilitando uma forma de desenvolver habilidades intelectuais, sociais e físicas, identificando traços de sua personalidade, ritmo
de aprendizagem, possibilitando o aumento da auto-estima, o autoconhecimento de suas
responsabilidades e valores e a troca de experiências culturais. Neste trabalho resgatamos
o lúdico como processo educativo, uma vez que, ao se trabalhar ludicamente não estamos
abandonando a seriedade e a importância dos conteúdos a serem apresentados à criança;
é preciso ampliar e valorizar o espaço e as oportunidades de brincadeira nas instituições de
Educação Infantil, visto que a brincadeira não deve ser encarada como um mero passatempo,
mas sim o componente principal na promoção dos processos de socialização e descoberta do
mundo pela criança. Pretendemos assim, articular a teoria e a prática educativa e permitir um
melhor direcionamento do trabalho pedagógico.

Palavras-chave: Cultura Lúdica; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

C

onforme explicitado no resumo deste trabalho, o objetivo geral deste trabalho é
mostrar que o “lúdico e o desenvolvimento da criança” é fundamental para seu
desenvolvimento.

Para isto, a brincadeira é uma forma de expressão que pode construir e reconstruir na
forma com que ela vê o mundo, seus sentimentos, seus medos e conhecimentos com base em
suas experiências vivenciadas em seu contexto social.
E, este trabalho busca aproximar a teoria e a prática como forma uma de direcionar o
trabalho pedagógico entre professores e seus alunos.
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Assim, no ato de brincar, os sinais, gesO LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO DA
tos, objetos e os espaços valem e significam
CRIANÇA
A brincadeira expressa a forma como
a criança reflete, ordena, destrói e reconstrói o
mundo à sua maneira e como utiliza suas fantasias, desejos, medos, sentimentos e os conhecimentos com base em suas experiências.
De acordo com Friedmann (1996), no
jogo a criança mostra-se inteiramente, sentindo-se livre para fantasiar sem ter a exigência
de um comportamento esperado.
Situações de conflitos dolorosos cotidianos ou de desejos insatisfeitos podem ser
elaboradas quando a criança abandona o brincar. Com a repetição da situação no jogo, a
criança se fortalece estruturando sua personalidade, e aí estão presentes elementos tanto
afetivos, como cognitivos.
Brincar colabora com o relaxamento,
elimina o estresse, aumenta a sensibilidade
e estimula a sociabilidade, porque a criança
aprende a ganhar e perder, passando a compreender a importância das regras para que
haja uma participação satisfatória.
A brincadeira também favorece a auto-estima e permite que a criança aprenda a
lidar com as emoções, equilibrando as tensões
provenientes de seu mundo cultural, levando-a
a construir sua individualidade e sua personalidade, favorecendo a construção da reflexão e
da autonomia.

outra coisa daquilo que aparentam ser. Conforme Carneiro (2003), de acordo com os estudos de Piaget, ainda que a gênese do brincar
esteja na imitação, a criança não se limita a
realizar uma simples réplica do modelo, uma
vez que a atividade lúdica é muito mais rica,
permitindo um contínuo criar e recriar e, acima
de tudo, um representar, processos esses que
constituem as bases do significar.
Ao brincar a criança repensa os acontecimentos que lhe deram origem, sabendo
que está brincando. Piaget nos esclarece que:
“ brincar implica uma dimensão evolutiva:
crianças de diferentes idades, com características específicas, têm formas diferenciadas de
brincar”.
Portanto, o ato de brincar evolui, alterando-se de acordo com os interesses próprios
da faixa etária, conforme as necessidades de
cada criança e também com os valores da sociedade a qual pertence. 		
							
Para Brougère (1998), a criança está inserida,
desde o seu nascimento, num contexto social e
seus comportamentos estão impregnados por
essa imersão inevitável.

Afirmando que a brincadeira não é inata e que pressupõe uma aprendizagem social,
visto que a criança é iniciada nessa atividade
por pessoas que cuidam dela, e não por iniciativa própria, Brougère considera a brincadeira
um processo de relações interindividuais, porPortanto, o brinquedo é um potencial tanto, de cultura.
instrumento de exploração e desenvolvimento
da capacidade motora e cognitiva da criança.
Na brincadeira a criança assume diferentes
papéis, criando situações imaginárias em que
se comporta como se estivesse no mundo do
adulto, ampliando o seu conhecimento sobre o
mundo que a cerca.
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Não se conhece ao certo a origem da
maioria das brincadeiras e dos jogos infantis que
conhecemos hoje. Sabe-se, apenas, que são proPara Kishimoto (1999), no Brasil, o brincar venientes de práticas abandonadas por adultos,
não é considerado coisa séria, mas sim coisa de de fragmentos de romances, poesias, mitos e ritucriança e aqui o jogo não é uma característica da ais religiosos e que seus criadores são anônimos.
criança, mas sim do adulto. O jogo do adulto foge
Transmitidos de geração em geração,
um pouco da realidade, ao passo que o jogo da
criança utiliza a realidade para dentro de seu ima- muitos deles preservaram a sua estrutura inicial,
outros se modificaram e receberam novos conteúginário.
dos. Friedmann (1996) considera que, por fazerem
É este conteúdo de experiência que se parte da cultura popular, os jogos tradicionais são
insere no acervo do que chamamos cultura da considerados um elemento folclórico, assumindo.

O BRINCAR NO CONTEXTO DA
CULTURA INFANTIL

criança. A brincadeira é por essência a cultura da
criança, valorizada em visitas a museus, ouvir histórias, ler livros, passeios, conversar com pessoas,
construir brinquedos, brincar de cozinhar - diferentes experiências de seu cotidiano e que fazem da
sua vida, que a criança colocará numa situação
imaginária, numa situação de como ser, quando
entra numa situação de brincadeira.
Os brinquedos, jogos e brincadeiras estão diretamente ligados ao contexto de uma determinada época e lugar, representando o modo
de vida e a cultura de um povo, espelhando o seu
desenvolvimento científico e seus valores.
É difícil encontrarmos exemplos de um
jogo ou uma brincadeira que sendo originário de
uma cultura, tenha sido assimilado por outra. Uma
mesma conduta pode ser jogo ou não-jogo em
diferentes culturas, dependendo do significado a
ela atribuído.
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 nada mais é que
uma forma de preparo para a arte da caça necessária à subsistência da tribo.

Portanto, características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, conservação, mudanças e universalidade. Estes jogos surgem fora
das instituições formais de ensino e são incorporados pelas crianças de uma forma espontânea.
Suas regras variam de acordo com a cultura, ou simplesmente de um grupo para o outro,
são imitados ou reinterpretados, perpetuando sua
tradição. As brincadeiras variam de uma região
para outra e adquirem peculiaridades regionais ou
locais.
Para Friedmann (1996), por meio do brinquedo e de sua história se é possível recuperar
os costumes e o modo de vida das civilizações
No entanto, é possível reconhecer uma mesma
brincadeira e identificar as variantes surgidas, as
fusões ocorridas no decorrer do tempo.

Muitas atividades desaparecem quando
deixam de ser funcionais aos grupos lúdicos, podendo vir a aparecer em novas combinações. A
forma desses jogos ou brincadeiras pode mudar,
como a organização dos materiais utilizados, espaço, tempo, número de jogadores; mas não o
seu conteúdo, que é constituído pelos interesses
Como fato social, o jogo assume a ima- lúdicos particulares ligados a tal ou qual objeto
gem e o sentido que cada sociedade lhe atribui (bonecas, animais, construções, máquinas, etc.),
e justamente por esse caráter sócio-cultural, pare- perfazendo o objetivo básico do jogo.
ce haver consenso entre diversas áreas do saber
Resgatar as brincadeiras tradicionais é
quanto à relevância do ato de brincar para o denossa forma de melhorar a qualidade de vida da
senvolvimento humano.
Por conta disso, multiplicam-se os estu- criança e inseri-la no currículo escolar e seria, condos acerca do assunto ligados a Sociologia, Antro- forme Kishimoto, uma solução para fornecer às
pologia, Medicina, Psicologia, dentre outras áreas, crianças valores mais solidários.
além daquelas ligadas à Educação.
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A PRÁTICA DOS JOGOS NAS
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
Bondioli (1998) enfatiza a instituição
infantil como um dos âmbitos sociais mais importantes para a criança ampliar seu campo de
interações, desenvolvendo-se cognitiva, afetiva
e socialmente, sobretudo se o jogo for um dos
principais componentes da organização e estrutura do espaço educativo.
Conforme a teoria sócio-interacionista
de Vygotsky, por meio de suas interações e
experiências sociais, a criança tem acesso à
cultura, aos valores e conhecimentos historicamente criados pelo homem e, dependendo de
uma ação educacional voltada para ela como
sujeito social, a adoção de jogos e brincadeiras como metodologia curricular possibilitará
uma base para a subjetividade e compreensão
da realidade concreta. 		
A presença da cultura lúdica deve ser
privilegiada no contexto educacional, com propostas pedagógicas adequadas e que contenham atividades que despertem a imaginação
e contribuam para a aquisição da autonomia e
construção do conhecimento.
Contar, ouvir histórias, dramatizar, jogar com regras, desenhar, entre outras atividades, constituem meios prazerosos de aprendizagem. De acordo com Oliveira (2002), a
formação profissional do professor deve contemplar informações e vivências para que possam entender e interpretar o brincar e o desenvolvimento infantil em uma perspectiva social,
afetiva, cultural, histórica e criativa.

A intervenção do professor é necessária e conveniente no processo de ensino-aprendizagem, auxiliando as crianças na reflexão sobre suas próprias ações.
A noção de zona de desenvolvimento
proximal interliga-se de maneira muito forte à
sensibilidade do professor em perceber as necessidades e capacidades da criança, permitindo-lhe passar do que sabe para o que não
sabe fazer. As brincadeiras oferecidas à criança devem estar de acordo com a zona de desenvolvimento em que ela se encontra.		
Ao colocar-se como participante na
brincadeira, o professor tem condições de
acompanhar todo o processo da atividade lúdica, estimulando a imaginação da criança, servindo de modelo, brincando junto ou contando
como brincava quando tinha a idade dela.
Atuando no chamado jogo paralelo, o
adulto poderá utilizar-se do mesmo material
que a criança, sem entrar diretamente no jogo.
Além de garantir uma presença tranquilizadora,
isto irá suprir uma função desinibidora em relação às crianças que apresentam dificuldade ou
medo ao enfrentar materiais pouco conhecidos
ou situações novas.
O adulto tem uma extrema capacidade
em ser parceiro no jogo infantil, uma vez que a
cumplicidade criada com a criança nas brincadeiras, compartilhadas lhe permite a redescoberta de aspectos de sua infância esquecida:
ele brinca como se fosse uma criança, fazendo
que ela se sinta ao mesmo tempo prestigiada
e desafiada reforçando também laços afetivos.

Ao introduzir personagens ou situações
novas, levará a criança a fazer descobertas e
Na Educação Infantil, suas atitudes são a viver experiências que tornarão o seu brincar
de suma importância, porque é ele quem cria mais estimulante, constituindo em aprendizaos espaços, disponibiliza materiais, observa e gens ricas e duradouras.
participa das brincadeiras, fazendo a mediação
Embora o jogo seja considerado uma
da construção do conhecimento.
atividade espontânea, o professor necessita ter
uma atitude ativa de observação e participação nas atividades lúdicas, permitindo-lhe fazer
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uma reflexão sobre o que as crianças estão faO brincar com figuras adultas confiázendo e perceber seu desenvolvimento, acom- veis fornece estabilidade e segurança para o
panhar sua evolução, suas novas aquisições, interesse por outros objetos e, mais tarde, por
as relações com as outras crianças e com os brincar com outras crianças.
adultos.
Os professores devem permitir a repeEm situações de pequenos conflitos tição dos jogos pelas crianças, o que ocorre
entre as crianças, a atitude mais produtiva do não simplesmente pelo prazer propiciado pelo
professor é conseguir que elas procurem re- exercício, mas é uma forma dela assimilar situsolvê-los, ensinando-lhes a chegar a acordos, ações novas, porque as crianças sentem grannegociar e compartilhar.
de prazer em repetir os jogos que conhecem
bem, sentindo-se seguras e estimuladas quanPara Bondioli (1998), a atividade lúdica do percebem que contam cada vez com mais
constitui-se por ações desvinculadas de tarefas habilidades em responder ou executar o que é
específicas e o foco está no processo de brin- esperado pelos outros.
car, não no seu produto.
O jogo é um meio extraordinário para
Para que a Instituição de Educação In- a formação da identidade e a diferenciação
fantil seja efetivamente um espaço potencial- pessoal das crianças, que têm a oportunidade
mente rico e estimulante, todos os profissio- de expressar grande parte dos usos e relações
nais envolvidos nas atividades lúdicas devem sociais que conhecem.
garantir um ambiente sem imposições e determinações rígidas, evitando jogos estereotipaKishimoto (1999) alerta que devem ser
dos e atividades que se tornem monótonas e evitadas atitudes preconceituosas relacionadas
desestimulantes.
à classe social, ao gênero e à etnia, que muitas
vezes tentam justificar propostas relacionadas
O jogo é uma atividade automotivada, às brincadeiras introduzidas nas instituições de
que pode ser compartilhada, nunca imposta e educação infantil. Os professores devem posse esta atividade parecer desagradável para a sibilitar que meninos e meninas participem dos
criança, não se trata de um jogo ou brincadei- mesmos jogos e brincadeiras, estimulando e
ra, mas de qualquer outra atividade. A passa- favorecendo o crescimento e a identidade, sem
gem brusca entre atividades lúdicas e ativida- reforçar estereótipos sociais, ainda existentes
des estruturadas e reguladas também deve ser em muitas regiões do país ou arraigados em
evitada.
certas culturas.
A criança deve ter uma liberdade de
Conforme Friedmann (1996), a criança
tempo, caracterizada pela experimentação li- ao chegar à escola, traz consigo toda uma prévre, numa situação sem medo e sem preocu- -história, construída valendo-se de suas vivênpação com o erro.
cias, grande parte delas por meio da atividade
lúdica.
É importante que o educador demonstre verdadeiro interesse pelas realizações das
É fundamental que os professores tecrianças, respondendo aos seus pedidos com nham conhecimento do saber que a criança
uma atitude de disponibilidade e uma presença construiu nesta interação com o ambiente famitranquilizadora, o que favorece os comporta- liar e sociocultural, para formular sua proposta
mentos de autonomia e exploração da criança pedagógica, devendo considerar as brincadeino jogo.
ras que as crianças já conhecem e que organizam independentemente do adulto, como um
diagnóstico. 		
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O papel do professor deve garantir e
enriquecer a brincadeira como atividade social
da infância, procurando ampliar as vivências
da criança, possibilitando-a construir relações
e conhecimentos a respeito da realidade social
e cultural.

A desvalorização do movimento natural
e espontâneo da criança em favor do conhecimento estruturado e formalizado ignora as dimensões educativas da brincadeira e do jogo
como formas ricas e poderosas de estimular a
atividade construtiva da criança.

Agindo como mediador nas brincadeiras coordenadas, o professor deve proporcionar a socialização do grupo, a integração e a
participação dos envolvidos, favorecendo atitudes de respeito, aceitação e confiança.

Infelizmente, uma cena muito comum
nas Instituições de Educação Infantil é a predominância de ocasiões lúdicas conduzidas
por regras convencionais ditadas pelo adulto,
a utilização quase exclusiva de brinquedos estruturados (que objetivam a aquisição de haAlém de oportunizar situações de bilidades cognitivas específicas) e a escassa
aprendizagens específicas e aquisição de no- presença de materiais para os jogos sensoriais
vos conhecimentos, dando condições para que e afetivos.
a criança explore diferentes materiais, objetos
e brinquedos.		
A qualidade educativa do jogo está diretamente relacionada à existência de espaços
As atividades selecionadas deverão físicos adequados, condições materiais e intenser significativas, considerando os interesses ções pedagógicas do educador em relação à
e necessidades dos alunos e o trabalho em atividade lúdica.
grupo deverá ser estimulado, a fim de facilitar o
autodesenvolvimento nessas interações.
A presença desses três elementos torna o jogo realizado no âmbito da educação
A criança não poderá sentir-se bloque- infantil muito enriquecido em relação ao que
ada ou oprimida em seus sentimentos e dese- uma criança da mesma idade realizaria em sua
jos e suas diferenças e experiências individu- casa, na qual o ambiente é restrito, com meais deverão ser respeitadas, de forma a não nores possibilidades de interação com outras
forçá-la a realizar determinado jogo individual crianças e monopolizado pelos adultos, além
ou coletivo.
de ter as possibilidades motoras e de livre exploração limitadas. Contemplando a atividade
É a ação do adulto que proporcionará lúdica como princípio norteador das atividades
oportunidades para a criança descobrir coisas didático-pedagógicas, o educador deverá denovas, mas temos que escolher o momento finir, em virtude das necessidades e dos intecerto para apresentar-lhe determinado objeto, resses do grupo e segundo os seus objetivos,
a fim de motivá-la e dar-lhe tempo suficiente que deverão estar bem claros, qual o espaço
para que sua percepção penetre nele.
de tempo que o jogo irá ocupar nas atividades
das crianças, os espaços físicos em que serão
Várias situações novas apresentadas desenvolvidos e quais os objetos e materiais
ao mesmo tempo, por tempo insuficiente ou deverão ser providenciados.
excessivo, acabam desestimulando o estabelecimento de uma atitude de observação pela
A direção adequada do jogo é determicriança. É indispensável que respeitemos o nada pela qualidade das estratégias e dos dismomento de descoberta e os interesses da positivos colocados em prática pelo adulto, a
criança para que ela possa desenvolver a ca- fim de facilitar e enriquecer a experiência lúdica
pacidade de concentração. 		
de cada criança, no sentido social e cognitivo.
Para Bondioli (1998), são muitos os “registros”
a serem ativados e a habilidade do educador
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consiste em lidar com eles, em consequência
Como nos lembra Carneiro: “o brincar
da idade, das competências da criança e das é cada vez mais solitário, porque não existem
intenções a que se propõe.
parceiros e porque a ludicidade foi substituída
pela passividade da televisão”. 		
Conforme Carneiro (2003), o espaço é
o contexto em que a criança vive e estabelece
Na seleção e disposição dos materiais,
as suas relações, pressupondo todo o material deve-se levar em consideração o nível de deali existente, desde os objetos até outros recur- senvolvimento, os interesses e as necessidasos como sucata, água, areia, argila, madeira, des das crianças. A suficiência quanto à quatecido, etc.
lidade, quantidade e diversidade também são
elementos importantes para que as crianças
A preocupação com o espaço deve explorem e criem diferentes situações por meio
ser grande, porque é nele em que a criança de jogos.
aprenderá a se locomover, adquirirá a noção
de distância e descobrirá o mundo a seu redor,
A utilização da sucata é um recurso
estimulando as suas descobertas de modo a muito importante, visto que, além do baixo cusoportunizar o seu desenvolvimento. Portanto, o to na confecção, possibilita o desenvolvimento
espaço é muito mais do que um simples con- da criatividade e estimula a liberdade da crianjunto de objetos organizados.		
ça, fornecendo-lhe novas possibilidades de experimentação e de organização.		
Cada educador deve desenvolver atividades adequadas aos seus alunos potencialiAtualmente as atividades lúdicas nas
zando o desenvolvimento de cada um deles, instituições de educação infantil não estão tão
criando e organizando os espaços na sala de presentes como deveriam, ocorrendo uma auaula de modo a permitir a realização das dife- sência de propostas pedagógicas que incorporentes formas de jogos, que normalmente ocor- rem o lúdico como eixo do trabalho pedagórem simultaneamente por diferentes grupos de gico, aliada à inexistência de espaços para o
crianças, de modo que aquelas que estejam desenvolvimento cultural dos alunos.
realizando uma atividade mais sedentária não
sejam atrapalhadas por aquelas que estejam
A situação mais frequente que vemos
realizando uma atividade que exige mais mobi- nas escolas é a brincadeira esquecida da sala
lidade e expansão de movimentos.
de aula ou por vezes considerada atividade
“para passar o tempo”.
Não são necessários espaços muito
estruturados ou objetos complexos para que
Considerando que a brincadeira deva
ocorra uma brincadeira; ambientes simples, ocupar um espaço central na educação, o procom objetos fáceis de serem encontrados e fessor é figura fundamental para que isso aconmanipulados podem se transformar em gran- teça, oportunizando os espaços, oferecendo o
des aliados do educador. 		
material e partilhando das brincadeiras, possibilitando, assim, uma forma das crianças assiNos dias atuais vemos uma grande di- milarem a cultura e o modo de vida dos adulficuldade em adequar os espaços às reais ne- tos.
cessidades da infância: ou vemos as crianças
presas em suas casas, alienadas pelo mundo
da televisão, do videogame e do computador,
ou crianças pobres brincando em áreas de risco como os lixões, ruas movimentadas e perigosas, parques deteriorados e desestruturados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A brincadeira é algo inerente à criança, constituindo um meio privilegiado de inserção na
realidade, na qual ela satisfaz, em grande parte, seus interesses, necessidades e desejos; além
de expressar a maneira como reflete, ordena, destrói e reconstrói o mundo.
Nas grandes cidades, restam poucas áreas seguras e adequadas para a realização das
atividades lúdicas e os adultos não têm se dado conta dos prejuízos causados pela ausência
desses espaços e escassez de tempo destinado às interações com as crianças em suas brincadeiras.
Assim, a criança desenvolve-se num meio distante do lúdico, voltando a ser tratada
como adultos em miniaturas em que o mais importante é estudar, aprender, adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades, estimular as inteligências, destinando a objetivos alheios aos
seus interesses.
O brincar como instrumento pedagógico na Educação Infantil, vai favorecer a formação
da criança para cumprir seu papel social, e mais tarde de adulto, acrescentando ao currículo
escolar uma maior vivacidade de situações que ampliam as possibilidades da criança aprender
e construir o conhecimento com maior liberdade de pensar e de criar para desenvolver-se plenamente.
Mediante a pesquisa bibliográfica aqui apresentada, oportunizamos ao educador a compreensão da importância das atividades lúdicas na Educação Infantil, instigando-o a inserir o
brincar em seus projetos educativos.
É preciso ampliar e valorizar o espaço e as oportunidades de brincadeira nestas instituições, porque a brincadeira não deve ser encarada como mero passatempo, mas sim o componente principal na promoção dos processos de socialização e descoberta do mundo pela
criança. 		
Este trabalho pretende contribuir para a formação e inovação da prática pedagógica dos
profissionais que consideram o ser criança e o brincar como a fase mais importante da infância
e do desenvolvimento humano, para que tenham nos jogos e brincadeiras aliados permanentes,
possibilitando às crianças uma forma de desenvolver as suas habilidades intelectuais, sociais e
físicas, de forma prazerosa e participativa.
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O BULLYING E AS SUAS FACES TERRÍVEIS NA
ESCOLA E NA FAMÍLIA

RESUMO: O trabalho redigido propõe reflexões acerca do assunto “bullying” e investiga através
das faces terríveis desse fenômeno a proporção das consequências dentro do ambiente escolar e também do familiar. As informações aqui presentes foram retiradas de artigos, livros
e sites, e colaboraram para uma compreensão mais ampla do assunto, nos trazendo pistas de
quais medidas podem ser tomadas pelos educadores para apaziguar a situação.

Palavras-chave: Bullying; Fenômeno; Faces; Escola; Família.
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INTRODUÇÃO
“Magricela”, “baleia”, “tampinha”, “loira burra”, “quatro olhos”, “jegue”, “neguinho”, “bichinha” ou “você é
incompetente”, “você não vale nada”, “você é bolsista”, “você é cotista”. Estes são apenas alguns apelidos
e frases utilizadas por crianças e adolescentes para fazer piadinhas sobre seus colegas. Contudo, este não
é um assunto recente.

Q

uem na escola nunca recebeu um apelido pejorativo? Todos nós podemos lembrar de chamar ou ser chamados por apelidos pelos corredores da escola, porém hoje o evento tomou faces terríveis com proporções surreais.

Apelidar baseando-se em características físicas ou de gênero de forma depreciativa agora tem nome e é crime. O bullying se mostra cada vez mais cruéis e com a atual e corriqueira
comunicação pela internet, também mais fácil de ser difundido.
Atualmente, o fenômeno tem tomado um espaço muito grande no ambiente escolar.
Percebemos que as consequências do evento se tornam cada vez mais graves, levando a casos
de depressão e até morte.
Dá-se, no entanto, pouca importância aos incidentes e entendemos, enquanto educadores, a importância do nosso engajamento na transformação desse quadro para melhorar a saúde
social dos alunos.
Diante de tantos fatos, muitas perguntas invadem nossos pensamentos. Indagamo-nos
quais causas levam as pessoas a praticarem o bullying e também o perfil desses agressores.
Será que estes já sofreram com o problema anteriormente? Questionamos também as condições
que as escolas têm de analisar e lidar com o problema, assim como a participação da família
na solução da questão:
A escola que possuir psicólogos, psicopedagogos, orientadores educacionais em seu
quadro de funcionários, provavelmente terá maiores vantagens de detectar alunos com comportamento agressivo e tomar precauções num estágio primário, diminuindo a incidência e gravidade do bullying. Terá também a possibilidade de se comunicar de forma efetiva com as famílias
destes alunos incitando a reflexão e conversa sobre o assunto dentro do lar (LÉVINAS, 2007, p.
56).
O trabalho presente tem a intenção de conceituar e divulgar essa manifestação agressiva e suas faces terríveis, bem como apresentar medidas de intervenção possíveis tanto no
ambiente escolar, quanto dentro do ambiente familiar.
Sob esse viés, o projeto visa à diminuição do bullying com maior foco no ambiente escolar, buscando e selecionando valores morais, éticos e racionais. Desta forma, as habilidades
socioemocionais devem ser agregadas no caráter do aluno como base para a vida em sociedade promovendo integração social e cidadania.
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O significado do dicionário para a palavra inglesa bullying é ato agressivo e sistemático,
envolvendo ameaça, intimidação ou coesão, praticado contra alguém, por um indivíduo ou um
grupo de pessoas.
Ele ocorre geralmente no ambiente escolar, porém pode ser praticado em qualquer outro
ambiente da sociedade. Trata-se de ação verbal que pode, em situações extremas, evoluir para
agressão física.
Por meio desta descrição podemos compreender tamanha a importância do assunto dentro do contexto educacional, e como educadores veremos que é muito pertinente a
discussão do tema para contribuir para a resolução do problema.
Citaremos autores como a especialista no assunto pedagoga Cleo Fante, pesquisadora de renome nacional e internacional no tema, assim como o filósofo e teólogo Pedrinho Guareschi autor de muitos livros e artigos onlines. Além de outro nome importante sobre bullying e
ciberbullying como o doutor Aramis Antonio Lopes Neto, ex-presidente do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, entre outros.
Inicialmente, iremos conceituar o bullying na escola e na família com as suas características. Logo após, faremos apontamentos de pesquisadores do assunto, embasando os mesmos
com as mais recentes fontes de pesquisas sobre as providências a serem tomadas na ocorrência deste fato em ambientes escolares. Por fim colocaremos nossas ideias para resolução do
problema, explicando os passos a serem tomados.
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O papel da escola é informar aos profissionais da educação, professores e alunos
o que é o bullying e deixar claro que nesse
Bullying é uma situação que se carac- ambiente não admitirá a sua prática, pois a preteriza por agressões intencionais, verbais ou venção é o melhor remédio.
físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou
A atuação dos professores também
mais alunos contra um ou mais colegas.
é fundamental nesse processo educativo. Há
Esse termo bullying tem origem na pala- uma série de atividades que podem ser feitas
vra inglesa bully, que significa valentão, brigão. em sala de aula para falar desse problema
Mesmo sem uma denominação em português, com os alunos. As brincadeiras entre colegas
é entendido como ameaça, tirania, opressão, no ambiente escolar ocorrem de forma natural.
intimidação, humilhação e maltrato.
O que a escola precisa é distinguir o limiar entre uma piada aceitável e uma agressão.
Para Fante (2005, p.9) o bullying “estimula a delinquência e induz a outras formas
Ao perceber o bullying, o professor
de violência explícita, produzindo cidadãos es- deve corrigir e orientar os alunos envolvidos.
tressados, deprimidos, com baixa autoestima, Em casos de violência física, a escola deve tocapacidade de auto aceitação e resistência à mar as medidas devidas, sempre envolvendo
frustração, reduzida capacidade de autoafirma- os familiares. O bullying só se resolve com o
ção e de auto expressão”. Dependendo das si- envolvimento de toda a escola - direção, protuações geradas, pode proporcionar doenças fessores, profissionais da educação, funcionápsicossomáticas, transtornos mentais e psico- rios e alunos juntamente com a família.
patologias graves.

A FACE TERRÍVEL DO BULLYING NA
ESCOLA

O PROFESSOR DIANTE DE

De acordo com Freire (1980, p. 77) o
CASOS EXTREMOS DO BULLYING
Bullying é uma agressividade crônica, destru(VIOLÊNCIA E AGRESSIVIDADE
tiva, normalmente aceita pelos circundantes
ESCOLAR)
como brincadeira, mesma que seja de mau
gosto, que acaba com a autoestima de sua vítima, através da intimidação, do aterrorizar, e
O papel do professor vem passando
atormentar, colocando apelidos, cutucando ou
mesmo ofendendo com palavras e atos incluin- por um intenso processo de modificação nas
do destruir também seus pertences como ma- últimas décadas, reflexo de constantes mudanças na sociedade, gerando novos desafios, deterial escolar, roupas, etc.
mandas, instrumentos facilitadores e também
A vítima se sente perseguida, humilhada e acaba se inúmeros obstáculos.
isolando como se o problema fosse ela. Fica mais
quieta, seu rendimento escolar e relacional cai, perde
interesse em sair de casa, muito menos ir ao local
onde acontece o bullying (FREIRE, 1980, p.77)

Um dos principais desafios encontrados pelo educador está no comportamento do
aluno. O aumento de atitudes agressivas, atos
violentos, transgressão de regras, violação dos
Existem relatos de alunos, vítimas do direitos alheios, entre outras manifestações no
bullying, que chegam ao extremo de matar ambiente escolar, evidenciam importantes deseus colegas e depois se suicidam. Para evi- sajustes na relação aluno-professor.
tar essa face terrível do bullying é preciso que
toda a escola seja mobilizada para identificar
onde ele está acontecendo e interferir severamente para que seja interrompido.
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A relação entre aluno-professor e vice-versa deve se pautar nos princípios éticos,
incluindo o respeito e consideração à pessoa
do próximo, onde cada autor desempenha seu
papel para que a escola seja um ambiente de
construção de saberes e de formação moral
e de socialização, com base na solidariedade,
fraternidade e democracia.

Para Haydt (1995, p.87):
Na relação professor-aluno, o diálogo é fundamental. A atitude dialógica no processo ensino-aprendizagem é aquela que parte de uma questão problematizada, para desencadear o diálogo, no qual
o professor transmite o que sabe, aproveitando os
conhecimentos prévios e as experiências anteriores
do aluno. Assim, ambos chegam a uma síntese que
elucida, explica ou resolve a situação-problema que
desencadeou a discussão (HAYDT, 1995, p.87).

No entanto, muitas vezes o bullying
pode gerar conflitos nesta relação e se transformar em atos de violência e agressividade,
A relação entre professores e alunos
tais como: descaso, xingamentos, agressões
verbais, agressão física e outras condutas pre- deve ser uma relação dinâmica e com muita
confiança e diálogo, como toda e qualquer revistas no Código Penal.
lação saudável entre seres humanos. Isso ajuUm aluno vítima de bullying não con- dará no combate ao bullying e as suas possegue se relacionar com o próximo de manei- síveis consequências de violência gerada por
ra positiva e seus relacionamentos se tornam ele.
agressivos pois por pressão dos pais continuam frequentando as aulas ignorando os sintoA ESCOLA DIANTE DE CASOS
mas do bullying. E muitas das vezes, o profesEXTREMOS DE BULLYING
sor que está na linha de frente recebe essa
(VIOLÊNCIA E AGRESSIVIDADE
violência e agressividade praticada contra ele.
ESCOLAR)
E sem saber de onde são as raízes desse conflito que podem estar em qualquer ambiente
Nos últimos anos, a violência e a agresonde a criança ou o adolescente vive.
sividade nas escolas decorrentes dos casos
O professor precisa ser sensível e perspicaz para identificar esses sintomas pois sabe
que sendo constantes e não pontual, poderá
corroborar para o desenvolvimento da personalidade agressiva na vida adulta do aluno e
conduzi-lo para delinquência e criminalidade,
gerando assim, repercussão e reflexos fora do
ambiente escolar.

extremos de bullying têm preocupado o poder
público e toda sociedade, principalmente, pela
forma como ela tem se configurado. Embora
seja um assunto muito discutido no ambiente
escolar, é muito difícil defini-las.

Os tipos de violência são inúmeros,
desde a violência contra o patrimônio da escola (carteiras, mesas, ventiladores, janelas,
banheiros, aparelhos eletrônicos), bem como a
Para Royer (2002, p.253):
violência social, psicológica, até mesmo violên[...] os professores, no decorrer de sua formação ini- cia física (agressão, propriamente dita).
cial ou mais adiante, tem que desenvolver a capacidade de intervir e de evitar comportamentos agressivos nas escolas. Sejamos mais claros: a capacidade
de ensinar a ler, escrever e fazer operações matemáticas não é mais suficiente para educar os jovens
que hoje frequentam nossas salas de aula (ROYER,
2002, p. 253).

Atualmente nota-se que as mídias denunciam insistentemente sobre atos de violência nas escolas decorrente do bullying. Muitas
vezes há violência somente entre alunos, mas
infelizmente já existem muitos casos onde há
violência contra os professores.
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Segundo Pino (2007, p. 786), “Por ser
a violência um problema da sociedade como
um todo, particularmente quando atingem determinados patamares de intensidade, ela repercute logicamente no meio escolar, de várias
maneiras e por várias razões”.

A escola tem como uma de suas funções desenvolver um pensamento reflexivo nos
alunos ajudando-os a construir uma compreensão coerente da realidade resgatando os
princípios éticos e desenvolvendo ações que
desenvolvam as habilidades socioemocionais.

A escola é o ambiente onde o aluno
passa o maior tempo da sua infância e juventude e se não tem medidas preventivas contra
o bullying, ela tem incapacidade de interferir
nesse processo violento e agressivo.

Essas habilidades visam a promoção e
difusão dos valores de solidariedade, respeito,
honestidade, responsabilidade, fraternidade e
de convivência que parecem estar sendo deixados de lado.
Logo, precisa trabalhar juntamente
com os pais e seus familiares na educação das
crianças e adolescentes, de forma que possam
auxiliá-los, mostrando qual caminho é correto e
seguro a ser seguido.

Na realidade a agressividade deve ser
concebida como um processo comportamental, no qual alguém ou grupo de indivíduos
saem prejudicados, a partir de ato praticado
por outro alguém ou por outro grupo de indivíduos. Para Aquino (2000, p.160):
A violência pode ser praticada de forma direta ou
indireta, atingindo física ou moralmente a vítima, passando a “designar um amplo espectro de danos impingidos a outrem, em determinada situação relacional; danificação esta que pode comportar diferentes
alvos: desde a integridade física e/ou moral, passando pelos bens materiais, até a participação simbólica
e/ou cultural daquele” (AQUINO, 2000, p.160).

Uma escola que se transforme num espaço onde todos os temas são debatidos de
forma aberta ao diálogo e participação efetiva dos alunos tende a ser um estabelecimento
de confiança e parceria. Isso cria uma rede de
combate ao bullying e as suas faces terríveis.

A BOA CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA
PARA O COMBATE AO BULLYING
Sempre é importante salientar que a
escola contribui de maneira positiva para o desenvolvimento pleno da personalidade do aluno, bem como sua formação de ser livre e de
cidadania.

Também tem a forma como a escola
se comporta na sua dinâmica de trabalho. Se
a escola for um poder de dominação que não
tolera as diferenças que existem em seu interior, ela também será atingida por formas de resistência que não se submetem às imposições
Entretanto, um ser livre implica em resdas normas do dever-se.
peitar o outro e suas ideias, estar aberto ao
diálogo e a troca de opiniões. O aluno precisa
Em geral as formas de resistência apa- se sentir seguro e confortável para expressar
recem através de atitude de agressão e indis- os seus sentimentos
ciplina. A excessiva disciplina que pode ser
imposta pela escola ao desconsiderar o modo
E muitas vezes não são encontrados
como são partilhados os espaços, o tempo, ambientes tão sutis dentro da escola, e ultimaas relações emocionais entre os alunos geram mente diversos assuntos sobre indisciplina e
uma reação que explode na indisciplina incon- violência no ambiente escolar são abordados
trolável, ou na violência banal.
por alguns teóricos famosos.
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Outro fator a ser considerado é que
a escola não é o único meio de formação do
aluno. Apesar de contribuir com muita importância esse papel formativo, ela auxilia no prolongamento e continuidade nos papéis sociais
construídos dentro do ambiente familiar.
Freire (1980, p. 34) destaca as novas
características necessárias à escola que fosse
capaz de transformar as atitudes e a consciência do homem, como: ”estar pronta para um
mundo em mudanças rápidas e constantes,
que fosse plástica e dinâmica e, assim, estivesse ligada à vida.”

Por isso, a escola é responsável pela
promoção do desenvolvimento pleno e integral
do indivíduo. Então, cabe a ela definir-se pelo
tipo de cidadão que deseja formar, de acordo
com a sua visão de sociedade.
Cabe-lhe também a incumbência de
definir as mudanças que julgar necessário fazer nessa sociedade, através das mãos do cidadão que irá formar. Por isso ela sempre terá
uma boa contribuição e um papel importante
na sua formação como um ser integral.

Caso não defina essas mudanças e
suas especificidades, a escola não será um
A escola deveria enfatizar à sua prática ambiente harmonioso e será inevitável a conso incitar a participação, a ingerência e o diálo- trução de um ambiente propício a casos de
go; com atividades plurais, ela deveria ser uma bullying com terríveis consequências.
comunidade do trabalho e do estudo, privilegiando o trabalho em grupo e a pesquisa.
É na escola que se depreende a necessidade de educar gerações saudáveis e contriAlém de fazer o aluno “aprender a buir verdadeiramente em alunos que tenham
aprender” ao enfrentar as dificuldades, resolver uma resolução criativa e uma gestão construquestões, desenvolver hábitos de solidarieda- tiva dos conflitos. Abordaremos mais sobre as
de, de participação, de investigação e, ainda, causas e consequências do bullying na escola
criar disposições mentais críticas e oportunida- e sugestões para o combate das suas faces
des de participação no próprio comando da terríveis no tópico final.
escola, tendo o autogoverno como uma das
principais preocupações.
A FACE TERRÍVEL DO BULLYING NA
Segundo Freitag (1980, p.17) a educação é responsável pela manutenção, integração, preservação da ordem e do equilíbrio, e
conservação dos limites do sistema social. E
reforça “para que o sistema sobreviva, os novos indivíduos que nele ingressam precisam
assimilar e internalizar os valores e as normas
que regem o seu funcionamento”.

FAMÍLIA
A família é a primeira referência de uma
criança como ser social e a construção da sua
personalidade é construída nesse ambiente.
Uma criança saudável e segura depende muito
de como ela é tratada no ambiente familiar.

Todo adulto já foi uma criança, esse é
um fato inegável. Mas será que o seu ambiente
Mészáros (2005) salienta que a “edu- familiar foi favorável na construção de uma incação deve qualificar para a vida, e não para o fância saudável? Será que ela sempre foi vista
mercado, como está impregnada na ideologia e respeitada como tal?
capitalista, como mercadoria, um negócio”.
Se atualmente a criança é consideraPara ele, a crise educacional não resul- da um ser com identidade própria com suas
ta apenas da modificação política dos proces- particularidades respeitadas, saiba que nem
sos educacionais, mas da reprodução da es- sempre foi assim. Ao regressar a história da
trutura dos valores que perpetuam a ideologia infância, vimos que a criança já foi considerada
da sociedade mercantil.
um ser quase invisível e sem valor.
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E seguindo esse raciocínio, a falta de
identidade e respeito dessas particularidades
se torna um ambiente propício para o surgimento do bullying no ambiente familiar. Por
isso é importante analisarmos o processo histórico da infância.
A concepção de infância e criança que
temos atualmente se deu devido às transformações econômicas e sociais ao longo da história e que encontrou muitos percalços durante
esse processo.
A infância, segundo KUHLMANN JR.
(1998, p.16), “tem um significado genérico e,
como qualquer outra fase da vida, esse significado é função das transformações sociais:
toda sociedade tem seus sistemas de classes
de idade e a cada uma delas é associado um
sistema de status e papel”.
No Brasil a história da infância é marcada pelo abandono, exploração e morte. Entretanto, em cada momento histórico, felizmente ela delineia para uma nova e boa concepção
de criança, imprimindo uma nova identidade.

tituições a princípio jardim de infância, escola
maternal até chegar à nomenclatura Educação
Infantil, atualmente designada a atender de 0 a
6 anos.
Se no início as instituições eram voltadas com ênfase ao assistencialismo, agora
deve englobar uma proposta pedagógica para
atender e respeitar a criança nos seus aspectos psicológicos, afetivos, emocionais, cognitivos e físicos.
A concepção de criança e escola seguiu os avanços e as necessidades da sociedade. Hoje a escola tem uma ação social, é
essencial para a formação do ser humano,
para o progresso da sociedade e da própria
humanidade.
A escola como instituição social não
deve somente ensinar os conhecimentos historicamente produzidos, ela deve permear o
formato de organização da sociedade de forma que permita o convívio e a participação na
cultura global.

Mas e o papel da família? Será que ela
Com o passar do tempo, o conceito ne- acompanhou os avanços e as necessidades
gativo que a criança somente ocupava um es- da criança e valorizou a infância na construção
paço geograficamente dá o lugar a um concei- da sua personalidade em um ser crítico e auto positivo de destaque, identidade e direitos.
tônomo?
Mas infelizmente o conceito negativo da
infância brasileira foi o combustível para que o
bullying encontrasse um grande campo de atuação por causa da desvalorização da criança
e do seu significado pejorativo que inculcou na
cultura das famílias brasileiras durante tantos
anos.
O processo de identidade por uma infância respeitada e criança cidadã foi longo e
difícil. Assim como o seu direito à educação
para ter um espaço apropriado de qualidade
que atendesse as especificidades de cada faixa etária. Além do ambiente familiar, a escola
acompanhou os rumos da história. Várias terminologias e finalidades designaram tais ins-

Porque antes de frequentar o ambiente
escolar, a criança deve ser pautada no seu ambiente familiar. Ela estenderá os laços construídos dentro da sua família e como uma esponja
absorverá outros conhecimentos importantes
para o seu desenvolvimento.
Algo é bastante claro: uma criança que
antes de se ambientar à escola, ela deve trazer uma bagagem histórica de atos e palavras
saudáveis que permita a uma entrega de novas
descobertas. É um livro que continuará escrevendo novos capítulos.
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E ao mencionar metáforas para elucidar uma criança saudável e segura advinda do
seu ambiente familiar, não podemos esquecer
historicamente que vivemos em uma sociedade contemporânea, precisamente em uma sociedade grafocêntrica.

E junto com a escola, se tornam parceiros rumo ao combate contra as faces terríveis
do bullying. Pois a educação é uma ação social e ativa não sendo considerada como apenas regras punitivas mas cumpre uma função
vital para o desenvolvimento da criança.

Isso quer dizer que estamos numa soAS FACES TERRÍVEIS DO BULLYING
ciedade que é centrada na escrita. Desta forORIGINADA PELO AMBIENTE
ma, desde o nascimento as crianças já estão e
FAMILIAR
fazem parte do universo da leitura e da escrita.
Pelo menos é o que se espera dos seus pais e
Apesar do bullying ser um problema
responsáveis no seu ambiente.
social e ocorrido no mundo todo, a sua tendência é ser extravasado no ambiente escolar.
Assim sendo, o papel e o desafio da Entretanto, muitas das suas causas são origifamília com a continuidade da escola é fazer nadas dentro do ambiente familiar.
esse mundo grafocêntrico ter significado na
vida da criança. Crianças com uma identidaAo se deparar com casos de bullying
de bem definida e ciente do seu significado na escola é possível identificar que na maioria
com certeza não sofrerão as faces terríveis do das vezes, existem problemas familiares como
bullying nem no ambiente familiar e nem no falta de relacionamento emocional, diálogo entre os seus membros e até punições físicas exambiente escolar.
tremas.
E não é preciso dominar a leitura e esA qualidade e excelência nas interacrita para que tal ação tenha significado, pois a
criança já se relaciona com a linguagem oral e ções sociais cultivadas no ambiente familiar
escrita e percebe seu uso, variedade e caracte- dificultam as faces terríveis do bullying. Pois as
crianças e os adolescentes conseguem exterrísticas dentro do ambiente familiar.
nar as suas emoções e anseios.
Por isso, a formação da criança mediante a família tem um papel relevante no
combate ao bullying. Um lar bem harmonioso
e definido nas suas particularidades cria um
ambiente seguro e favorável para a criança.A
família é o primeiro agente transformador da
criança. É o local onde se constroem as suas
primeiras relações e onde tem os primeiros
contatos sociais e definições como se enxerga
no seu meio.

Existem casos que dentro da própria
casa, eles são vítimas de bullying. A falta de
carinho e respeito criam seres marginalizados
e geram relações de agressor e vítima podendo
ser causado por qualquer membro da família.

Como os pais são os primeiros educadores é importante que seja estimulado os
laços familiares e a imposição de regras. Outro
fator importante é observar o comportamento
das crianças e adolescentes e estar sempre
Esse ambiente é importante para o aberto ao diálogo.
reconhecimento da criança como um sujeito
histórico e participativo na sociedade. No qual
As consequências dessa falha no amseus direitos conquistados sejam respeitados biente familiar são os casos de indisciplina,
e que ocorra de forma efetiva e significativa.
agressividade ou omissão que aumentam a
cada tempo. Podemos destacar como as principais causas que suscitam esses comportamentos:
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[...] “a indisciplina se trata de um fenômeno esco- Desagregação familiar,
lar que ultrapassa fronteiras socioculturais e também
- Violência doméstica
econômicas”. [...] “A indisciplina realmente não existe
- Condições econômicas,
- Drogas (alcoolismo e consumo de somente atrás do meio sociocultural, ou econômico,
ela nasce também através da falta de afetividade, do
drogas ilícitas em geral),
resgate de valores” (AQUINO, 2003).
- Permissividade,
- Falta de valores,
Dessa forma, muitas são as faces ter- Ausência de afetividade,
ríveis do bullying gerado por falhas dentro do
- Crise de autoridade.
- Pais e/ou responsáveis omissos de ambiente familiar. Entretanto, essas consequências atingem toda a sociedade e trazem muisuas responsabilidades (AQUINO, 1998).
ta preocupação.
Estes são apenas alguns dos pontos
A criança e o adolescente refletem as
inerentes e motivadores de um comportamento arredio, grosseiro e/ou omisso. Por vezes, condições do ambiente familiar no qual estão
a criança nem tem muita noção do que está inseridos interferindo em todos os seus meios
fazendo, mas reproduz o que vivencia e acre- sociais. Com isso, prejudicam as suas reladita este ser o melhor modo de resolver e/ou ções pessoais, interferem negativamente no
seu aprendizado e diminui o seu processo de
garantir o que deseja.
desenvolvimento integral.
Outro fator inerente é que cada vez
AS CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING
mais temos crianças crescendo em um ambiente familiar sem regras e limites. Elas fazem
DENTRO E FORA DO AMBIENTE
a sua própria vontade e regras a seu bem queFAMILIAR
rer sem olhar às consequências ou riscos que
podem trazer. Podemos elucidar melhor isso
É certo que podemos afirmar que o
conforme Aquino (1998, p.7): “[...] às crianças bullying é um problema social que já ocorre dude hoje em dia não têm limites, não reconhe- rante muito tempo e em todas as sociedades.
cem a autoridade, não respeitam as regras, a Todavia, no presente momento ele tem se enrairesponsabilidade por isso é dos pais, que te- zado de tal maneira que ocasiona terríveis consequências.
riam se tornado mais permissivos”.

Infelizmente é comum observarmos
crianças sem noção do que é ter educação e o
modo como se comportam para demonstrar a
sua existência e conhecimento. Se acham dona
de si mesma, impondo seus limites e suas regras aleatoriamente.

Podemos também indagar porque esse
fenômeno está tão voraz? Porque as suas consequências têm destruído muitas famílias? E como
essas famílias podem identificar esse tipo de
comportamento nos seus filhos?

Mencionamos que famílias que têm um
bom relacionamento emocional e que cultivam o
Na sua maioria, são crianças oriundas diálogo são grandes fatores para se combater as
de uma criação que tudo é permitido e tudo faces terríveis do bullying e que na sua falta resulse consegue como deseja. São as famosas tam graves consequências.
crianças mimadas que ao chegar na escola
tem vontade própria e por isso xingam e desrespeitam os profissionais e colegas como se
fosse a coisa mais natural possível. Para Aquino (2003):

711

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

É no ambiente familiar que a criança e o
adolescente encontram a segurança necessária
para criar novos relacionamentos. Por isso, a família precisa conhecer o seu papel e responsabilidade para o desenvolvimento saudável de todos
os seus membros. Minayo (1999) afirma que:

Todos esses principais comportamentos
demonstram que a criança e o adolescente estão
exteriorizando a necessidade urgente de serem
vistos e ouvidos no seu meio. Apesar de uma
forma muito negativa e que passe desapercebido
dos nossos valores morais e éticos, são crianças
A família é uma organização social complexa, um mi- e adolescentes que precisam urgentemente de
crocosmo da sociedade, onde ao mesmo tempo se ajuda.
vivem as relações primárias e se constroem os processos identificatórios. É também um espaço em que se
definem papéis sociais de gênero, cultura de classe e
se reproduzem as bases de poder (MINAYO, 1999, p.
83).

Quando a família não consegue identificar o seu papel social traz terríveis consequências e geralmente quem sofre são as pessoas
mais frágeis desse relacionamento.A criança ou
adolescente vítima ou agressora do bullying demonstram comportamentos inadequados para
um ser saudável e é geralmente na escola que
os extravasam.
Comportamentos mais frequentes são
indisciplina com professores, apatia, exibicionismo, desvalorização dos conteúdos, discussões
de modo a provocar agitação geral da sala e entradas e saídas “justificadas”.
Também tem os comportamentos excepcionais, mas não menos importantes pois são
causas graves é a agressão a colegas ou professores, roubo, provocações sexuais ou racistas
denegrindo as pessoas à sua volta.

Essas são as faces terríveis do bullying
praticado na escola segundo o autor:
É um fenômeno devastador, podendo vir a afetar a auto-estima e a saúde mental dos adolescentes, assim
como desencadear problemas como anorexia, bulimia,
depressão, ansiedade e até mesmo o suicídio. Muitas
crianças vítimas do bullying desenvolvem medo, pânico,
depressão, distúrbios psicossomáticos e geralmente
evitam voltar à escola quando esta nada faz em defesa
da vítima (GUARESCHI, 2008, p. 17).

São necessárias medidas preventivas
de combate ao bullying, entender esse fenômeno de maneira responsável para preservar a vida
das nossas crianças e adolescentes. Também
é necessário orientar as famílias para que elas
possam identificar e agir diante desses comportamentos dentro de casa.

AÇÕES QUE VALORIZAM O CARINHO
E RESPEITO CONTRA O BULLYING NO
AMBIENTE FAMILIAR
Um ambiente familiar saudável baseado no carinho e respeito é importante para a
formação da criança, pois a família é a primeira
sociedade e o meio onde ela convive em todas
as etapas da sua vida.

O comportamento agressivo é um problema universal, tradicionalmente admitido como
natural e frequentemente ignorado ou não valorizado pelos adultos. Estudos realizados nas duas
últimas décadas demonstraram que a sua prátiA família que proporciona o bem-estar
ca pode ter consequências negativas imediatas
e tardias para todas as crianças e adolescentes de uma criança tem a certeza da sua formação
direta ou indiretamente envolvidos (LOPES NETO, em um ser apto para o convívio social. Fora
2005).
que é um dever constitucional da família assegurar esse direito à criança.
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É importante destacar que nem sempre
foi assim, pois os direitos conquistados foi um
processo construído historicamente. Segundo
os REFERENCIAIS CURRICULARES, (1998,
p.21) “a concepção de criança é uma noção
historicamente construída e consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não
se apresentando de forma homogênea nem
mesmo no interior de uma mesma sociedade
e época”.

Outro fator a ser considerado é que
vivemos numa sociedade moderna do século XXI, marcada por grandes transformações,
dentre elas as tecnológicas. Onde as informações são em tempo real e vinda de todas as
partes do mundo. Entretanto, a tecnologia não
pode substituir a função da família para a criança e o adolescente.

Para uma infância e adolescência saudável e segura rumo a um cidadão ciente do
Para entender o conceito de carinho seu papel na sociedade, a família precisa estar
e respeito contra as faces terríveis do bullying presente e atuante. Mesmo com as dificuldades
dentro do ambiente familiar, é relevante enten- e limitações sociais, culturais e econômicas.
der que o conceito de infância se desenvolveu
ao longo da História do Brasil que no final gaMuitas famílias tendem a jogar essa
rantiu que a criança hoje tenha seu espaço na responsabilidade para a escola. Em vez de
sociedade e direitos garantidos perante o Esta- ser um trabalho de parceria, acaba sobrecardo e a família.
regando os papéis sociais dessa instituição. E
quem sofre a consequência são as crianças e
Infelizmente muitos direitos ainda são os adolescentes.
negados às crianças e nem sempre a sociedade a enxergou como um ser de característiAS CAUSAS E AS FACES TERRÍVEIS DO
cas próprias, pois por muito tempo elas eram
BULLYING NAS ESCOLAS
distinguidas por sua ascendência, etnia, raça e
principalmente por sua classe social.
Neste tópico, vamos falar mais especificamente sobre o bullying dentro das escolas,
Por consequência, muitas crianças não considerando que este é um dos principais cerecebem o carinho e o respeito das suas fa- nários desse tipo de ocorrência e ao mesmo
mílias. Essas não conseguem compreender a tempo, um espaço de formação intelectual,
importância desses laços para o desenvolvi- cultural e social, e deve contribuir ativamente
mento de um ser crítico e autônomo. E o re- combatendo qualquer episódio de violência e
sultado são crianças tímidas, amedrontadas ou agressão entre os alunos.
agressivas e indisciplinadas que não entendem
o seu papel no convívio social. Esse deslocaMas como o bullying encontra um esmento e a falta de pertencimento do meio faz paço propício para a sua face terrível sendo
com que muitas sejam vítimas de bullying.
que a escola é um ambiente de construção de
pensamento e criticidade para a criação de um
O bullying aumenta essas proporções ser humano saudável e feliz? O que devemos
e as mantém perdidas. Sem um referencial se- observar dentro do ambiente escolar são os
guro no ambiente familiar, a criança perde o comportamentos dos alunos dentro e fora da
direito do seu bem-estar e da sua segurança sala de aula. Pois muitas das vezes são os procomo cidadã. E esse comportamento aumenta- fessores os primeiros identificadores.
rá com o passar do tempo caso nada seja feito.
Muitas famílias não conseguem entender esse
processo tão nocivo e a falta de diálogo e/ou
ajuda de um profissional dificultam o combate
contra o bullying.
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Entretanto, esses sinais podem ser
identificados por qualquer profissional de educação desde a entrada dos alunos nos portões
da escola. E como esses comportamentos podem ser identificados?
Esses comportamentos nem sempre
são motivados, os mais fortes utilizam os mais
fracos como objetos de diversão, prazer e poder, com a intenção de humilhar, intimidar e
amedrontar as suas vítimas. Os agressores
que praticam o bullying escolhem os indivíduos
que estão em desigualdade, seja por situação
financeira, ou por características físicas ou até
mesmo faixa etária.
Não existe um manual para que o profissional de educação define como os agressores escolhem suas vítimas, mas normalmente
os escolhidos são aqueles que não conseguem reagir às agressões sofridas.
Todavia é muito comum com o passar
do tempo e na sua prática pedagógica, o profissional da educação observar que alguns alunos possuem dificuldades de se relacionarem
com os demais colegas, seja por timidez, por
traços característicos de personalidade ou porque não se sentem seguros.
Mas algo é bastante perceptível na
ação do bullying: as suas vítimas estão, na
maioria das vezes, inseridas no quadro de evasão escolar. Pois eles não conseguem suportar
a pressão, não conseguem externar os seus
sentimentos e também em muitos casos não
encontram apoio no ambiente escolar.
Muitos alunos têm medo de denunciar
o seu agressor. Esse sentimento gerado causa paralisia e impede de raciocinar a melhor
maneira de sair dessa situação. E caso o profissional de educação não seja sensível para
detectar este comportamento, o aluno sofre, se
exclui e se isola do ambiente social.

E essa falta de sensibilidade pode
acontecer não apenas com os profissionais da
educação, mas também para alguns alunos
que são espectadores do bullying e que por
falta de maturidade para assimilar todo esse
contexto seguem na lei do silêncio.
Eles observam tudo, mas nunca tomam
partido, e também não saem em defesa da vítima justamente por medo de ser a próxima ou
por se tornarem indiferentes com o problema
do outro.
Promover um ambiente escolar confortável e seguro aos alunos é extremamente vital
para que eles alcancem não apenas um aprendizado eficaz mas que desenvolvam as suas
habilidades socioemocionais.
Uma criança e adolescente que tem
consciência de quem eles são e como se enxergam no seu meio estarão mais seguras e
confiantes de si. Dificilmente serão vítimas de
bullying porque sabem quais são os seus pontos fortes e como desenvolvê-los. Infelizmente, os casos de bullying estão crescendo cada
vez mais dentro das escolas e gerando muitas
agressões verbais, físicas ou virtuais entre os
alunos, atitudes essas que podem afetar sua
autoestima, autoconfiança e desempenho escolar e familiar.
A união entre os familiares, os profissionais da educação, a comunidade e os próprios
alunos é essencial para atingir bons resultados
na prevenção contra a ação do bullying na escola para que formem cidadãos conscientes e
saudáveis. Essa conscientização deve deixar
evidente ao aluno a importância do desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais,
como os valores de respeito, solidariedade,
compreensão, colaboração e amizade avante a
face terrível do bullying e suas consequências.
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E no caso do bullying é necessário que
os familiares e os profissionais da educação
estejam atentos a pequenas mudanças ou alOs motivos que levam a prática do guns sinais apresentados. As causas podem
bullying dentro das escolas é a posição hie- ser nítidas se todos estiverem dispostos a enrárquica de poder sobre o outro, de se mos- xergar anormalidade no cotidiano dos alunos.
trar superior ante a aspectos físicos, aspectos
Comportamentos que são considerasociais, aspectos culturais, aspectos econômicos, a orientação sexual e até mesmo de ren- dos diferentes e a intolerância latente transformam as crianças e os adolescentes em alvos
dimento escolar.
e vítimas em potencial. São agressões que poGeralmente os agressores têm a ne- dem determinar a vida de uma pessoa no fucessidade de reproduzir em suas vítimas, as turo e até mesmo no presente, agressões que
violências e agressões que sofrem, porque são cometidas na maioria das vezes sem moesse tipo de atitude é uma forma de ser nota- tivo, simplesmente porque a vítima pode estar
do e assim eles conseguem exercer autorida- incomodando o agressor.

AS CAUSAS DO BULLYING DENTRO
DAS ESCOLAS

de sobre suas vítimas. Em muitas vezes esses
Não é porque determinados casos não
atos são realizados para se autoafirmar, para
que assim possam obter reconhecimento e sa- terminam em violência física ou morte trágicas,
tisfação pessoal. É um ciclo vicioso que só traz que ele deixe de ser grave. Ataques desse tipo,
infelicidade e medo para todos os envolvidos. podem transformar crianças que geralmente
são alegres e felizes em seres tímidos e isolados. A face terrível do bullying é dolorosa e
Outro fator negativo desse ciclo é que cruel, e nem sempre é fácil compartilhar com
a lei do silêncio predomina porque é um even- outras pessoas o problema que sofre. As vítito que a maioria dos alunos são testemunhas mas não conseguem assimilar a importância
e não o denunciam porque é mais sensato no de se dialogar e expressar ajuda.
seu ponto de vista que é melhor ficar do lado
de quem tem mais poder.
O bullying encontra campo propício na
falta de empatia e em todo tipo de recusa e
diferenças que envolvam raça, religião, condições financeiras, algum tipo de deficiência física, diferença psicológica ou orientação sexual.
Diante disto, seria importante que as
escolas estivessem preparadas para o desenvolvimento de projetos com medidas preventivas contra o bullying e também outros assuntos relevantes em parceria com a família. Esses
projetos necessitam ter a participação efetiva
dos alunos para que eles expressem os seus
sentimentos e dialoguem os anseios e dúvidas.
Assim eles se tornarão mais críticos e humanos
exercendo empatia e respeito com o próximo.

E hábitos costumeiros como a maneira
de se vestir, de falar, pessoas com quem você
anda, cor do cabelo, tamanho do cabelo, maneira de agir, infelizmente são todos motivos
que podem fazer com que uma pessoa seja
vítima de bullying. É importante destacar que
o bullying pode ser vivenciado por qualquer
pessoa, desde que um pequeno motivo possa influenciar a este tipo de agressão, sendo
que muitas das vezes o bullying é ocasionado
apenas para a diversão da pessoa que está
praticando este ato.
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Dessa maneira, podemos identificar as
causas mais comuns para a prática do bullying,
como:
- Inveja: mais comuns entre meninas.
- Medo: todo mundo tem medo de ser
piada, e isso pode acarretar uma agressão.
- Egocentrismo: algumas pessoas atacam para serem o centro das atenções.
- Confiança na própria superioridade:
pessoas que se acham superiores ou melhores
que as demais.
- Proteger a própria imagem: algumas
pessoas evitam tais círculos de amizade por
acharem que isso irá atrapalhar sua autoimagem.
- Violência na mídia: agressões através
de redes sociais, televisão ou sites.
- Ambiente familiar ruim: falta de afeto,
entendimento, carinho e compreensão.
Além desses motivos, podemos apontar a filosofia em que “ o maior e mais forte
derrota o menor e mais frágil”, muito comum
em nossa sociedade, como catalisador de relações altamente competitivas que podem, por
sua vez, resultar em uma competição não saudável e adversidades entre alunos.

AS FACES TERRÍVEIS DEIXADAS
PELO BULLYING

Os sintomas mais presentes de pessoas que sofrem algum tipo de agressão causadas pelo bullying são: sintomas psicossomáticos, transtorno do pânico, fobia escolar, fobia
social, transtorno de ansiedade generalizada,
transtorno de ansiedade social e depressão.
Os estragos das agressões ilimitadas
são visíveis tanto na vida pessoal dos agredidos como na escolar. De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados
Unidos, publicado pela American Psychological
Association, a vítima típica do bullying sofre de
depressão e ansiedade com maior frequência.
Os danos não são apenas para as vítimas, os agressores adotam comportamentos
delinquentes. E acabam levando essa agressividade para a sua vida adulta trazendo risco
para toda a sociedade. As vítimas do bullying
apresentam sinais que podem ser notados,
como: isolamento, em sala de aula tem dificuldade de se expressar perante os demais,
jogos em equipe sempre será o último a ser
escolhido, sempre está triste ou deprimido, e
desleixo, falta às aulas com frequência, perde
constantemente os seus pertences e sempre
apresenta arranhões ou feridas na pele, regressa da escola com roupas rasgadas, mudanças
de humor frequente, raramente possui amigos.

Já o agressor pode-se identificar pelos
seguintes comportamentos: faz brincadeiras a
todo instante, colocar apelidos nas pessoas,
insulta, menospreza, faz ameaças, incomoda,
intimida, faz pichações, pegar pertences de
outros colegas sem o consentimento do mesmo, em casa apresenta comportamento hostil, desafiante e agressiva com pais e irmãos,
As consequências do bullying são de- porta dinheiros ou objetos sem justificar suas
vastadoras e afetam os envolvidos de todos os origens, e habilidoso para sair de situações diníveis sociais, sendo que a vítima tem maior fíceis.
probabilidade de sofrer os efeitos das agresPara combater o bullying de uma masões pelo resto da vida. O bullying passou a
ser considerado um problema de saúde públi- neira eficaz e segura, é fundamental contar
ca e que deve ser reconhecido pelos profis- com a participação de todos os profissionais
sionais da área. Principalmente porque tem se da área da educação e da saúde junto com os
familiares.
aumentado os casos de bullying a cada dia.

As faces terríveis deixadas pelo bullying
trazem consequências desastrosas e são bem
variadas. Vai depender da personalidade, do
emocional e da intensidade das agressões sofridas por cada indivíduo. Porém, todas as vítimas sofrem com ataques e maus tratos do
bullying.
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A ajuda desses profissionais se faz necessária para que possam observar o comportamento do aluno no ambiente escolar, como
também deve-se observar as condições psicopedagógicas e ambiente físico do ambiente
escolar e familiar. Identificado esses comportamentos tanto do agressor quanto da vítima se
faz necessário buscar uma orientação e ajuda
psicológica. Um profissional dessa área consegue distinguir as causas juntamente com a
gravidade dessas ofensas e/ou agressão.
Pois no âmbito da saúde física e emocional, as vítimas têm baixa resistência imunológica e na autoestima. Sofrem com stress, tem
sintomas psicossomáticos, transtornos psicológicos, fobia, depressão e também são suscetíveis ao suicídio. Para algumas vítimas de
bullying, recomenda-se muitas vezes a mudança de escola, quando o caso é muito grave e
trouxe muitas consequências negativas para o
aluno, simultaneamente com acompanhamento psicológico.
É recomendável a terapia para as crianças menores como a ludoterapia, que envolve brinquedos e conversas. Esse trabalho tem
muitos resultados eficazes com melhora da sua
autoestima e a criança aprende a lidar melhor
com suas emoções. A criança que apresenta
algum transtorno de conduta costuma fazer os
outros sofrerem e sentem prazer nisso. Costumam mentir e inventar histórias, não respeita
autoridades, gosta de colocar fogo em objetos,
machucar animais e se envolve em brigas mais
frequentes.

Nesse caso, o mais importante é identificar o que está por trás da agressão: se ele
sente prazer na dor do outro ou se ele apenas repete o que vivencia, na rua ou dentro
de casa. Pois para essa criança os principais
comportamentos visíveis são o distanciamento
e a falta de adaptação aos objetivos escolares,
a supervalorização da violência como forma
de obtenção de poder, o desenvolvimento de
habilidades para futuras condutas delituosas,
além da projeção de conduta violenta na fase
adulta (AQUINO, 1998).
Para os espectadores do bullying, que
são os alunos na sua maioria, essa lei do silêncio que escolhem ficar do lado de quem tem
poder, estes podem sentir insegurança, ansiedade, medo e stress que também comprometem todo o seu processo socioeducacional.
Infelizmente, devido ao aumento do
número de casos de bullying na escola, este
tipo de agressividade e violência não está tão
fácil de ser observado pelos familiares e profissionais da educação. E na maioria das vezes
quando são observados esses tipos de comportamentos, o grau de violência e as vítimas
está bem adiantado que omitem esse fato por
medo ou vergonha (AQUINO, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bullying e as suas faces terríveis devem ser tratados com grande importância pela
escola, família e sociedade, por ser um fator de violência que fomenta muita desigualdade e
injustiça social. A sua prática ocasiona pressões psicológicas ou físicas por parte do agressor,
destacando e desagradando as diferenças. Bem como consequências físicas e emocionais de
curto e longo prazo, as quais podem causar dificuldades acadêmicas, sociais, emocionais e até
legais.
Por isso é essencial que os profissionais da educação e os familiares estejam atentos a
qualquer sinal de ação agressiva por parte dos alunos, pois não há métodos diagnósticos prontos para se determinar essa prática. Todos precisam ser cautelosos quanto às crianças mais
propensas a agredirem ou a comportamentos anti sociais, a fim de se verificar qualquer prática
de bullying. Pois quando ele é percebido se torna mais fácil de minimizar ou até mesmo de evitar
o problema.
Uma excelente proposta para o combate das faces terríveis do bullying é desenvolver
projetos com esse tema no ambiente escolar. Quanto mais informados sobre o assunto estiverem mais preparados estarão para evitar esse tipo de agressão. Outra proposta é criar um
ambiente propício ao diálogo e participação ativa dos alunos com trabalhos de aperfeiçoamento
das habilidades socioemocionais dentro da escola.
Para combater o bullying, é necessário enxergar as brincadeiras de mal gosto e observar
se as consequências são sérias. Como já foi dito, as vítimas vêm a desenvolver problemas de
autoestima e passam a ter algumas dificuldades em confiar nas pessoas e se relacionar.
E para que esse tipo de comportamento seja minimizado, deve-se desenvolver ações
por parte da escola e da família, dependendo do caso também se faz necessário a intervenção
de profissionais da área da saúde. Nenhum aluno pode sofrer qualquer tipo de agressão física
ou ser excluído de algum grupo, até mesmo ser submetido a algum tipo de domínio. Passar por
esses ataques deixa consequências visíveis, que podem ser percebidos facilmente no ambiente
escolar e familiar.
Deve-se perceber que alguns valores pesam mais do que qualquer diferença, e no momento em que a pessoa percebe que tem que ser respeitada e que deve tratar o outro como
quer ser tratado, o problema pode deixar de existir. E para que isso aconteça é necessário que
haja um apoio e ajuda em todos os sentidos e de todos que estão inseridos no ambiente escolar
e familiar da pessoa agredida e do próprio agressor.
Também é importante afirmar que o agressor quando percebe que não determina quem
é a sua vítima e qual será seu futuro, ela se torna protagonista da sua própria vida. Por isso, a
escola precisa desenvolver espaços abertos aos diálogos com participação efetiva dos alunos e
não ser um espaço com poder de dominação que gerem alunos passivos.
E esse ensinamento também deve ser criado dentro do ambiente familiar onde os seus
primeiros aprendizados são ministrados. Aliás, é dentro de casa com a família que a criança e o
adolescente encontram o seu porto seguro.
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Um lar harmonioso e definido nas suas particularidades cria um ambiente seguro e saudável. É o local onde se resolvem os problemas e que podem evitar que muitos percam a vida
por motivos tão banais ou insignificantes. Já a escola tem como objetivo desenvolver aptidões,
senso crítico, aprendizagem e a formação de cidadãos que possam ser capazes de conviver em
uma sociedade.
E esse ambiente escolar não pode se tornar um local tirano e autoritário, pois pode
contribuir para uma rotina de violência e agressões decorrente do bullying. Evitando assim o
trabalho das habilidades socioemocionais e contribuindo no bem-estar dos alunos.
Para os professores é um grande desafio ensinar dentro da escola. Com o aumento
nos casos de bullying, eles acabam sofrendo diretamente com casos de indisciplinas e falta
de limites dos alunos na sala de aula. Felizmente, o bullying tem tido uma exposição maior nas
mídias e também tem sido tema de muitos debates referentes à educação. Porém a prevenção
e o diagnóstico têm se mostrado difícil de ser compreendido devido às diversas causas e consequências.
A prática do bullying não é um assunto recente e atual. Entretanto ele tem se tornado
mais cruel e violento e os alunos não conseguem assimilar essa posição de poder que deixa os
agressores mais fortes e suas vítimas mais oprimidas e frágeis. O que realmente preocupa nesta
situação toda, é que nem sempre essa situação é percebida pelos que estão em volta da pessoa agredida. Por isso é importante que todos se posicionem e identifiquem o comportamento
dos alunos contra essa prática que tem levado muitos a dados tristes a cada ano no ambiente
familiar e escolar.
É preciso estar bem atento na identificação dos agressores e agredidos de uma forma
que seja preservada a integridade física, psicológica, para que assim seja garantido o bem-estar
de todas as crianças e adolescentes. Além de contar com a ajuda de outros profissionais como
da saúde para auxiliar na recuperação dos traumas ocasionados pelas faces terríveis do bullying.
Portanto, este estudo possibilitou novas abordagens sobre as faces terríveis do bullying
na família e na escola. Porque mesmo com a sua prática sendo visível e ampla dentro do ambiente escolar, muitos dos casos são decorrentes do ambiente familiar pela falta de diálogo e má
relação familiar. Para isso, é necessário criar um bom ambiente na escola e criar fortes laços
familiares para a preservação dos alunos no combate ao bullying. As crianças e os adolescentes precisam ter a sua identidade bem definida com as suas habilidades socioemocionais bem
trabalhadas para que tenham a possibilidade de se defender das consequências maléficas que
pode gerar até a morte.
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ADEQUAÇÃO CURRICULAR PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

RESUMO: Na Idade Média, a medicina ainda não possuía conhecimentos suficientes sobre as
várias doenças que assolavam a sociedade nessa época. Neste período, a Peste Negra, que
matou milhões de pessoas, foi uma das doenças que mais vitimou pessoas de todas as idades
dentre outras epidemias e endemias. Porém, a falta de estudos científicos aliada à ignorância, o medo de contágio e superstições faziam com que as pessoas com deficiências fossem
enquadradas como doentes também, indiferente da limitação que sofressem. No começo do
século XIX, o filósofo Jean Marc Gaspar deu início aos primeiros estudos e dedicou pesquisas
aos deficientes mentais, ele é conhecido como o precursor na educação especial. As marcas
da exclusão e do preconceito perduram até hoje e, embora a exclusão social de pessoas com
deficiência não tenha sido totalmente superada, felizmente alguns países reconheceram os
direitos das pessoas com deficiência, a exemplo do Brasil, que possui leis de acessibilidade,
estatutos e normas com instruções e determinações para eliminação de barreiras sejam elas
arquitetônicas e ou atitudinais que possam impedir ou limitar o exercício de direitos como o
acesso ao ensino, à cultura, espaços públicos e em alguns casos espaços privados. As ações
afirmativas já conquistadas são louváveis, mas há muito a ser feito ainda pois a invisibilidade
das pessoas com deficiência é grave devido à desigualdade social e insuficiência de políticas
públicas que contemplem todas as escolas com recursos e materiais adequados e que atendam as especificidades e necessidades das pessoas com deficiência.

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Aprendizagem Escolar; Inclusão Social.
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INTRODUÇÃO

S

egundo Vygotsky (1998, p.103), o desenvolvimento cognitivo está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de habilidades e competências e estes são processos observáveis nas crianças pois refletem sua capacidade e potencialidades de
se desenvolverem quando interagem socialmente. As possibilidades de desenvolvimento humano são muito amplas e dinâmicas aumentando de acordo com os processos de aprendizagem
oferecidos ao indivíduo.
A partir destes conceitos, o teórico descreveu os níveis de desenvolvimento em algumas
categorias: o Nível de Desenvolvimento Proximal, o Nível de Desenvolvimento Potencial, o Nível
de Desenvolvimento Iminente. Os níveis de desenvolvimento de Vygotsky possuem como premissas a internalização de conceitos e a interação social tanto familiar como escolar, ou seja, é
primordial que exista um contexto social para que ocorra o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades e competências.
É possível afirmar que, a partir dos estudos de Vygotsky, o ser humano se desenvolver
socialmente e, diante disso, as pessoas com deficiência sofrem consequências em uma dupla
dimensão; carregam suas limitações orgânicas e psicossociais uma vez que algumas deficiências comprometem a estrutura psicológica, a capacidade cognitiva e fisiológica restringindo sua
participação no meio em que se insere, impedindo-os de desempenhar papéis e executar tarefas
do cotidiano e exercer sua cidadania plena tornando sua existência em desvantagem com relação a outros seres humanos.
De acordo com o censo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010,
quase 46 milhões de brasileiros, correspondente a 4% da população declarou ter algum grau de
dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir
degraus) ou possuir deficiência mental /intelectual.
No passado, a deficiência intelectual possuía conceitos como idiotia e retardo mental,
tais limitações nas habilidades mentais foram estudadas e algumas concepções foram modificadas a partir da compreensão de que, embora estejam ligadas à inteligência e sua avaliação
se dê pelo QI- Quociente de Inteligência, teste padronizado que aponta o resultado menor que
75 para transtornos de desenvolvimento intelectual, estas limitações não se encerram a testes
e muito menos pode ser definida como doença pois estudos comprovam a eficiência nos estímulos recebidos e seus resultados extremamente positivos no desenvolvimento de habilidades
e competências por meio de terapias ocupacionais, fonoaudiólogos , neurologistas, psicólogos
e psicopedagogos.
O desenvolvimento destas habilidades e competências pode ser implementado a partir
de ações afirmativas de inclusão social e da promoção de diagnósticos mais precisos a fim de
desenvolver programas e projetos educacionais e obter orientação em instituições especializadas tais como a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais que previne e trata a
deficiência.
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A inclusão social inclui um rol de direitos e a educação escolar é um deles previstos
além de ser a razão de existir dos ambientes
educacionais pois em sua essência produz
cultura, oferece participação social, imersão,
O reconhecimento da especificidade transmite a ideia de pertencimento, constrói e
do processo de aprendizagem dos alunos com revela identidades em sua diversidade de sadeficiência intelectual é sem dúvidas o primei- beres e vivências nas práticas escolares.
ro passo para o planejamento de ações que
Quando o tema da inclusão escolar
promovam e ou contribuam para o avanço e
pé abordado faz=se necessário lembrar que
desenvolvimento destes indivíduos.
a exemplo de outras camadas da sociedade,
O aluno com DI- Deficiência Intelectual os deficientes já chegam à escola à margem
vai percorrer caminhos diferentes para chegar da sociedade, marginalizados e por vezes exa um mesmo objetivo educacional que outro cluídos de participar em várias esferas da vida
aluno, apesar de implicar o fato de levar mais humana seja por barreiras arquitetônicas, seja
tempo, requerer outros processos, métodos e por barreiras atitudinais.

OS PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO E
APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

recursos a partir do diagnóstico adequado e a
A escola exerce seu importante papel
compreensão de sua singularidade e subjetivisocial com o desenvolvimento de ações afirmadade.
tivas em um ambiente que está em crescimenAs possibilidades de aprendizagem es- to e aprende o tempo todo, pois. é possível
colar não são um fim em si mesmas tão pouco conceber projetos e programas de respeito e
serão determinantes dos limites de aprendiza- compreensão sobre a diversidade, a concepgem, são o caminho para a superação de li- ção de que todos são diferentes, mas iguais
mites com a mediação do professor e demais em deveres e direitos, criando uma comunidaatores envolvidos no processo de desenvolvi- de escolar voltada para a solidariedade e respeito às diferenças.
mento da aprendizagem.
Outro fator citado na literatura especializada de extrema importância é o caráter social da prática educativa. O desenvolvimento e
a emancipação do indivíduo seriam potencializados assim como as funções do pensamento
e a linguagem.
Nesta perspectiva, as práticas de leitura e escrita deve ser concebidas para o aluno
com DI Deficiência Intelectual por meio da interação e convivência entre sujeitos, o aluno ao
chegar na escola já pratica tanto a linguagem
e tem contato visual com a escrita, cabe aos
educadores ampliar e sistematizar os processos que desenvolvem suas habilidades e competências.

O novo conceito de educação preconiza a valorização da diversidade e nela está
inserida a inclusão social tornando a prática
educativa promotora de reflexões sobre a ação
educativa e do ato pedagógico para a construção de identidades autônomas e livres de
preconceitos.
Na educação de crianças, jovens e
adolescentes é preciso estimulá-los a realizar
as atividades, valorizar cada conquista e ou
avanço, identificar e trabalhar suas potencialidades e possibilidades para que vençam suas
dificuldades não impondo limites na experimentação em detrimento de focar nas limitações e impedimentos. Aprender é uma prática
humana regulada por interações sociais, mediada por professores, família e outros atores
do processo de ensino e aprendizagem.
724

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

É importante que o estudante com deficiência mental vivencie as atividades de maneira igualitária e participe igualmente com todas
as oportunidades dadas aos outros alunos,
desde que sejam oferecidas alternativas pedagógicas adequadas para sua efetiva participação. Para favorecer a aprendizagem é necessário que os educadores façam uso de caminhos
que explorem os sentidos dos estudantes com
deficiência mental.

A INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS
COM DI
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional preconiza entre outros direitos a igualdade de condições para o acesso
à educação incluindo-se nesta igualdade a inclusão de pessoas com deficiência no ensino
público.

vem se adaptar às necessidades da pessoa
com deficiência e não o contrário como era em
um passado bem recente, trata-se do respeito
à dignidade humana, desse modo, a sociedade é conduzida a tratar e acolher os diferentes assegurando a igualdade material de forma
igualitária e justa eliminando todas as barreiras
que impeçam o exercício de direitos e deveres
promovendo a efetiva inclusão social.
Em 2009 foi assinada a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com deficiência na cidade de Nova Iorque
além de documentos assinados pelas nações
participantes que firmaram o compromisso de
efetivar ações e planos permeados pelos princípios, objetivos e finalidades discutidos na
convenção que teve como norteador o tema
Inclusão Social.
Segundo a ONU – Organização das
Nações Unidas , em 2006, 10% da população
mundial possuía alguma deficiência, porém a
invisibilidade desta camada da sociedade ainda é grande devido o reconhecimento muito
muito recente com a quebra de paradigmas,
novos estudos e pesquisas científicas que conduziram para o reconhecimento das pessoas
com deficiência como sujeitos de direitos e deveres.

Embora muitos direitos tenham sido
conquistados, ainda existem muitas lacunas e
por vezes as medidas se tornam ações que retiram direitos ao invés de ampliá-lo por falta de
infraestrutura e adequação para os deficientes,
é o caso dos locais de votação no Brasil que
em um primeiro momento foram motivo de debates e discussões em virtude da falta de acessibilidade em escolas por exemplo, e outros
locais o que gerou a criação de uma lei que
No Brasil, foi criado o Estatuto das Pestornou não obrigatório voto de pessoas com
soas com Deficiência, nele foram estabelecideficiência e ou mobilidade reduzida.
dos conceitos acerca de barreiras existentes
É evidente que existe uma grande ca- na sociedade que devem ser eliminadas e ou
rência de Políticas Públicas efetivas para asse- minimizadas, há ainda a definição de barreiras
gurar a igualdade de direitos para as pessoas urbanísticas como aquelas existentes nas vias
com deficiência intelectual o que consolidaria a e nos espaços públicos e privados abertos ao
responsabilidade do Estado e uma mobilização público ou de uso coletivo.
por parte da sociedade conduzindo-a à elimiÉ importante destacar as barreiras arnação ou redução de preconceitos e discrimiquitetônicas referem-se à arte de projetar, de
nação.
construir edifícios, por isso, a legislação assoEntre as mudanças na legislação e os cia as barreiras arquitetônicas com a construdireitos conquistados pelas pessoas com defi- ção de edifícios públicos e privados, nas consciência estão as condições a serem oferecidas truções novas é obrigatória a acessibilidade
às pessoas deficientes para que exerçam seus em prédios públicos, nos espaços públicos já
direitos, os espaços públicos e coletivos de- existentes é obrigatória adaptabilidade dos es725
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paços com o uso de rampas, elevadores, pisos gias previamente pensadas e planejadas a partáteis e outros recursos que se fizerem neces- tir da especificidade e singularidade de cada
sários quando forem averiguados que existem aluno e suas limitações.
barreiras nos transportes, as barreiras nas comunicações e na informação, por exemplo.
Ao se pensar em uma educação inclusiva, é preciso que alguns conceitos estejam
Essa última espécie de barreira envol- formados e sistematizados tais como princíve dificuldades em relação à transmissão de pios e objetivos a serem alcançados a partir
mensagens e informações por intermédio dos do diagnóstico inicial e a evidência daquilo que
sistemas de comunicação (por exemplo, rádio o aluno já sabe e o que ele precisa alcançar e
e TV) e da tecnologia da informação (internet). ou aprender, caso contrário, o fazer e a prática
Assim, este tipo de barreira se refere a qualquer educativa tornam-se sem sentido e não cheentrave, obstáculo, atitude ou comportamento gam a lugar algum.
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o
recebimento de mensagens e de informações
A concepção de educação inclusiva
por intermédio de sistemas de comunicação deve ser tratada pela escola como um plano
e de tecnologia da informação. As barreiras de ação em que haja a abordagem do tema
relacionadas ao transporte foram tratadas es- diversidade em todas as suas ações dada a
pecialmente em lei específica direcionada ao quantidade de necessidades diferentes no sistransporte interestadual, ou seja, entre estados, tema. São inúmeras as especificidades e na
e restou a competência residual dos municípios educação para pessoas com deficiência a parencarregaram-se da legislação do transporte ticularidade de cada um deve ser levada em
municipal de pessoas com deficiência.
consideração visto que as limitações variam e
podem ser de diferentes origens; biológicas,
A partir das leis e convenções muitos de mobilidade, psicossocial e outras.
direitos foram conquistados e além da acessibilidade, as pessoas com deficiência estão no
A integração de crianças com deficiênrol de direitos econômicos, políticos, culturais, cia não deve ser confundida com inclusão, ou
sociais e detêm proteção especial por parte do seja, não é suficiente o fato de que a criança
Estado e da família, dessa forma, não são per- com DI esteja matriculada, a escola deve plamitidas condutas de negligência assim como nejar o ensino e prever ações afirmativas coletia negação ou discriminação destes direitos vamente que promovam o respeito à diversidaestabelecendo ,portanto, um padrão mínimo de, criar uma rede apoio , acolher para educar,
de vida, proteção especial às mulheres com orientar e sensibilizar-se com as demandas de
deficiência, proteção especial às crianças com cada aluno com DI promovendo dessa forma,
deficiência e principalmente ações afirmativas uma convivência harmônica e promotora de lae fomento de políticas públicas.
ços de solidariedade humana em que todos se
ajudam e cooperam no processo de ensino e
aprendizagem.
O ENSINO PARA CRIANÇAS COM

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A escola tem o dever de oferecer caminhos e alternativas para o aluno alcançar os
objetivos educacionais. Não é diferente com as
pessoas com deficiência, seu papel é oferecer
situações de aprendizagem e oportunidades
que promovam a inserção social dos alunos
com DI com materiais, recursos e metodolo-

A legislação é farta e garante direitos
e deveres, cabe à escola prover o ambiente
escolar de profissionais formados para atender
com competência as necessidades educacionais das crianças com DI , organizar debates
e discussões sobre as melhorias que podem
ser feitas, valorizar aquilo que está alcançando
resultados, mudar o que não funcionou, prever
726
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recursos e materiais adequados, promover a
formação de professores para que estes sejam
capazes de administrar a sala de aula sem negligenciar o ensino de crianças com DI.

zagem; elas podem ter origens biológicas,
psicossociais, específicas, ambientais, emocionais, e geralmente não estão ligadas à deficiência cognitiva, nestes casos a ajuda de terapeutas e psicólogos é de grande valia, visto
Tão importante quanto o apoio insti- que, por vezes estão ligadas à negligência fatucional, primeiramente, é necessário que os miliar, traumas e outros problemas vivenciados
atores envolvidos no processo de ensino e na infância e ou convivência familiar.
aprendizagem estejam preparados para lidar
com o tipo de deficiência intelectual e suas
Portanto, é preciso considerar o diagnecessidades, materiais e recursos que serão nóstico prévio de crianças que apresentem
utilizados no estímulo e desenvolvimento dos dificuldades de aprendizagem para que o plaalunos com DI. É grande o número de escolas nejamento de ações seja direcionado para a
que possui em sua população escolar uma va- especificidade de cada um, compreendendo
riedade de crianças, jovens e adultos com defi- suas demandas, avanços e sua bagagem de
ciências, transtornos, síndromes e dificuldades conhecimentos adquiridos quando o aluno
de aprendizagem.
chega ao ambiente educacional.
As síndromes são denominadas a partir de características ou sinais ao longo do tempo que em um conjunto sejam definidas como
uma condição do educando a exemplo da
Síndrome de Down que possui dentro de suas
particularidades a deficiência intelectual e traços faciais e físicos perceptíveis além de outras
a depender de cada indivíduo.
Os transtornos também possuem em
seu conjunto de particularidades sintomas e a
evidência de determinados comportamentos
que interferem a vida do indivíduo e muitas
vezes na vida dos familiares tais como deficiência cognitiva, comportamentos agressivos e
ou introspectivos, e disfunções biológicas e ou
anormalidades que destroem da normalidade.

Por vezes, a criança com DI pode apresentar déficit em várias áreas ou ainda apresentar agravamento em uma área, então é
necessário prever ações e atividades que diminuam ou amenizem as lacunas e necessidades
sejam na linguagem e comunicação, coordenação motora, fala e funções fisiológicas.
O olhar mais indicado neste quadro
para a promoção do desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos com DI
é o olhar para as possibilidades e potencialidades e não nas suas limitações com a oferta
de materiais e momentos, situações de aprendizagem que deem a oportunidade do aluno
superar seus limites e transpor as barreiras que
o impedem de exercer atividades básicas em
sua vida social e escolar.

A deficiência por sua vez, é caracterizada quando esta impede ou impõe limitações
devido a insuficiência ou ao não desenvolvimento biológico, físico, intelectual, auditivo,
visual ou ainda os casos de múltiplas deficiências que são caracterizadas quando o indivíduo sofre limitações de mais de uma dessas
áreas mencionadas.

O papel do professor mediador é de
extrema importância, por meio dele o aluno
alcançará resultados e objetivos propostos
quando professor definir suas estratégias e observar e estabelecer a rotina dos registros que
evidenciem progresso, dificuldades e avanços
dos alunos , é a partir destas ações observáveis que outras ações serão produzidas promoAs dificuldades de aprendizagem são, vendo a reflexão para maior assertividade das
talvez, os maiores desafios de educadores e atividades pedagógicas.
envolvidos no processo de ensino e aprendi727
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O despertar da vontade de aprender
deve ser uma condição essencial para os alunos com DI, muitas vezes o aluno rejeita atividades novas e tem dificuldades de adaptação
ao ambiente escolar, sente-se inseguro e ou
sente falta do ambiente familiar e das pessoas
com que convive diariamente tornando o desafio dos professores e demais responsáveis pelo
ensino e aprendizagem um grande desafio de
adaptação, apoio e conquista da confiança e
segurança desses alunos para então colocar
em prática o saber docente.
A participação da família neste processo é essencial, é ela quem dará pistas sobre
como o aluno se sente bem e seguro, atividades que já realiza sozinho ou não , medos e
inseguranças, atividades que gosta de realizar
e que não gosta, particularidades sobre sua
DI, além de diagnóstico médico e acompanhamentos, terapias e tratamentos que por ventura já faça que poderão servir de apoio para um
trabalho coletivo.

DIAGNÓSTICO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Algumas características são possíveis
de identificar nos alunos com DI a partir da
observação de dificuldades de aprendizagem.
Alguns alunos apresentam dificuldades na coordenação motora e até dificuldades para andar e ou correr, é observável alteração na motricidade fina e por vezes em graus mais altos,
dificuldades de realizar ou manipular diferentes
materiais e texturas.
Também apresentam barreiras para a
construção de conceitos que sejam abstratos,
sua aprendizagem se dá a longo prazo, por vezes memorizar algo ou manter a atenção em
alguma atividade por mais tempo é impossível,
possuem dificuldades em se expressar, comunicar-se, ler e escrever.
O comprometimento cognitivo varia
nos indivíduos, por isso, é essencial o diagnóstico e observação para determinar suas limitações e dificuldades e então criar possibilidades e situações de aprendizagem acreditando
em primeiro lugar que todos os indivíduos são
capazes de aprender e desenvolver-se a partir
de estímulos adequados.

A participação ativa de crianças com
DI pode se dar em situações de aprendizagem
em que o sentimento de pertencimento esteja
presente, é importante que ao aluno com DI
sejam oportunizadas atividades lúdicas e brincadeiras que o façam sentir-se feliz e lhe deem
A formação de grupos e equipes mulprazer em realizá-las tornando os laços mais
tidisciplinares seria o cenário ideal em uma
fortes entre o aluno e a escola.
escola inclusiva. Terapeutas, psicólogos, médicos, assistentes sociais e professores em um
É preciso buscar o aperfeiçoamento
trabalho em equipe coordenada alcançaram
profissional de forma contínua para que o corbons resultados, mas ainda é uma realidade
po docente e a comunidade sejam capazes de a ser alcançada nas escolas públicas do país,
estimular a aprendizagem, com planejamentos embora muitos pais e familiares conduzam parque valorizem suas potencialidades e formem te desses alunos a tratamentos paralelos à esindivíduos que atuem de forma mais autônoma cola com os especialistas mencionados.
possível na sociedade. São muitas as preocupações e os desafios, mas além da formação
Cabe à equipe escolar inteirar-se do
mencionada, a literatura apresenta inúmeras maior número possível de informações sobre
estratégias de ensino que devem ser analisa- os alunos com DI que chegarem à escola,
das pelos docentes de acordo com os objeti- complementando estas informações com a
vos específicos.
observação e registro de informações da convivência escolar e da atuação do aluno neste
contexto que vão subsidiar o planejamento pedagógico.
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É um caminho de busca constante visto que, na escola, a diversidade de estudantes
demonstra que todos são capazes de aprender e se desenvolver ,mas por vezes seguem
caminhos diferentes para alcançar os mesmos
objetivos de aprendizagem, sendo assim, não
há metodologia totalmente eficaz ou totalmente ineficaz, cada um aprende de um jeito, por
meios diferentes compreendendo também que
as limitações devem ser reconhecidas ,mas
não são determinantes.
As tecnologias da Informação e Comunicação são grandes aliadas no ensino e
aprendizagem de alunos e com os alunos com
DI não é diferente, por meio dos computadores
a edição de textos e imagens pode ser uma
atividade proveitosa para o aluno com DI.
O desenvolvimento do aspecto sócio
afetivo pode ser promovido por meio de atividades em grupo produzindo cartazes, pintando,
desenhando, cantando, abraçando e algumas
atividades contribuem para o desenvolvimento cognitivo tais como a contação de histórias,
mini teatro, a música e brinquedos de diferentes formatos, texturas e tamanhos.

opinar e ser respeitado em suas vontades e
percepções, contribuindo para a desconstrução do conceito de deficiência como doença e
ou incapacidade do indivíduo.
No âmbito educacional a elaboração
do Projeto Político Pedagógico considera o
contexto social de sua comunidade, se apropria de seus conceitos, valores e necessidades
bem como busca compreender as barreiras e
desafios que precisam superar e dentre os desafios estão o preconceito e a discriminação.
Para isso, é necessário que tal comunidade
adquira um sentimento de pertencimento e se
identifique com a própria escola como uma unidade.
Diante de uma reflexão coletiva as
construções ocorrem de forma democrática
e torna-se possível a construção de um documento, projeto voltado para as reais necessidades das comunidades para ações e estratégias a serem aplicadas a curto, médio e longo
prazo. Após a discussão com a comunidade, é
preciso conhecer os educandos, dar voz aos
alunos significa propiciar espaços de discussões, participações e sugestões.

A sociedade brasileira avançou muito
ao longo da história nos processos democráticos, na educação aconteceram muitas mudanças, mas o acesso a ela ainda é comprometido
ou restrito e conviver com o diferente ainda permanece como um desafio a superar por parte
da sociedade.

Quanto aos educandos com necessidades especiais os referenciais podem partir
da participação das famílias quando impossibilitados de participar e ou opinar para que
toda os envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem consigam ter claros os objetivos
e metas a serem alcançadas no processo de
ensino e aprendizagem, sem desconsiderar a
Após tantas transformações que a possibilidade replanejar e reorganizar o projeto
sociedade passou ficaram mais evidentes as sempre que algo no percurso assim o exigir.
demandas de pessoas com deficiência pois
a comunicações e a propagação de informaApesar da falta de políticas públicas
ções se multiplicaram e a invisibilidade destas e afirmações positivas que complementam as
pessoas diminuiu, políticas públicas foram im- que já existem, a escola, além de ter o dever
plementadas, famílias foram em busca de re- de promover a inclusão social, é espaço de
conhecimento de suas necessidades, pesso- construção de laços de solidariedade humana
as com deficiência mostraram ser capazes de e tem em sua essência o poder de transformar
desempenhar funções no trabalho, constituir os sujeitos em cidadãos capazes de mudar
famílias, acessar a arte como ir ao cinema, te- sua própria realidade.
atro, parques, participar de debates, palestras,
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REDE DE PROTEÇÃO E APOIO ÀS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O atendimento educacional especializado já foi implementado em diversos pontos
do país, porém, não se trata de uma substituição à escolarização em rede regular de ensino,
ambas constituem uma rede de apoio e proteção para o desenvolvimento dos educandos
com deficiência. Embora seja facultativa a matrícula nos centros de apoio, ficou determinado
que sejam feitos em contraturno para que o
educando frequente a escola normalmente.
A inclusão social de pessoas com deficiência fizeram emergir a necessidade de formação continuada de professores e demais
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, foram criados na cidade de São Paulo,
por exemplo, os CEFAI- Centros de Formação
e Acompanhamento à inclusão para implementar a formação de docentes da Rede Municipal
de Ensino.

Nas formações mencionadas alguns
conceitos básicos são discutidos como a conceituação dos diferentes tipos de deficiência
e as metodologias e estratégias trazidas por
docentes experientes na área contribuem para
a reflexão dos docentes em formação. A gestão escolar também é atendida em cursos de
formação, sua participação e sensibilização é
essencial para que a equipe escolar adote práticas pedagógicas que promovam intervenções
eficazes e eficientes assim como nortear as
equipes na organização escolar prevendo em
seu Projeto Político Pedagógico tempos e espaços necessários e que propiciarão as ações
e estratégias planejadas pela equipe escolar.

A avaliação do uso das tecnologias
e recursos disponibilizados aos alunos com
deficiência é feita a partir do apoio do professor com a observação e registro sobre como
o aluno utiliza e interage com os materiais e
ferramentas, dirimindo dúvidas, solucionando
problemas e refletindo sobre os caminhos que
O CEFAI parte da premissa de que é o aluno pode percorrer para atingir seu desenpreciso considerar a diversidade e singularida- volvimento ainda que estes caminhos sejam
de dos estudantes bem como seu contexto so- diferentes.
cial, histórico escolar em consonância com a
criação de serviços e o provimento de tecnoloNeste contexto de apoio e proteção, o
gias que assistam os educandos e promovam
sua inclusão diminuindo barreiras arquitetôni- educador deve buscar a afetividade na mediacas com adaptações que se fizerem necessá- ção do processo de ensino e aprendizagem, a
rias e promovendo a discussão e debate para confiança nos educadores por parte dos educandos, respeito e sentimento de pertencimeno rompimento de barreiras atitudinais.
to favorecem a independência e autonomia tão
A formação de professores envolve importantes nas relações e interações e consediscussões, estudos e debates sobre os de- quentemente propiciam aos educandos o desafios enfrentados no cotidiano das unidades senvolvimento de habilidades e competências
educacionais, desenvolver competências e ha- além de fortalecê-los emocionalmente visto
bilidades para uso dos recursos colocados à que as vivências e experiências em sociedade
disposição dos educandos com deficiência e por parte do educando ,portanto, a relação do
que serão mediados pelo educador. Na Rede educador e do educando deve ser permeada
Municipal de Ensino de São Paulo são dispos- por sentimentos de afetividade e sentimentos
tos recursos tecnológicos como Softwares criapositivos numa relação de cooperação mútua
dos para as pessoas com deficiência para que
e motivação estimulando a participação e reatenham acesso ao laboratório de informática
com ferramentas que possibilitam o aprendiza- lização de atividades individuais ou em grupos
do e desenvolvimento dos educandos e confor- numa relação dialógica e interativa.
me a necessidade de cada um.
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Muitos teóricos e pesquisadores afirmam que a escola não pode ser apenas uma
mera transmissora de conhecimentos, o contexto escolar é o preparo para a vida em sociedade, para o exercício da cidadania, para o
requerimento de direitos e deveres. Na escola
é possível ampliar a cultura, o vocabulário, as
potencialidades do educando, ensiná-lo a pensar, refletir e opinar, construir sua identidade e
compreender sua origem, as lutas das classes
sociais mais desfavorecidas, descobrir, criar e
ser capaz de atuar e transformar o meio ambiente, ser autônomo e tomar decisões.
Atualmente, existem leis e normas que
determinaram a garantia de igualdade de condições para o acesso ao ensino e aprendizagem, mas todos os educandos possuem suas
peculiaridades e especialmente os alunos com
deficiências percorrem caminhos diferentes
para aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento de suas potencialidades. O caminho a percorrer por parte dos educandos, por
vezes, encontra barreiras quando a escola tenta
normalizar e padronizar comportamentos, sem
considerar a existência diversidade na escola.
A inclusão de crianças com deficiência
perpassa os pressupostos de uma escola democrática pois ao respeitar a diversidade e as
peculiaridades de cada um, a escola avança
em direção ao cumprimento de sua missão de
tornar-se uma escola para todos, carregada de
ações educativas e intencionalidades. É importante destacar que muitos movimentos sociais
foram responsáveis por romper e superar a discriminação e posteriormente inseridos no contexto escolar a fim de construir uma educação
democrática e promover a inclusão escolar.
O reconhecimento dos direitos dos
educandos com deficiência evidencia a importância da igualdade de oportunidades, garantia
de acesso e continuidade dos estudos até os
níveis mais elevados de ensino.
A concepção de que o aluno com deficiência é um sujeito que carrega em si mesmo várias potencialidades é um dos desafios
a serem superados no âmbito educacional. Ao

receber um educando com deficiência a escola e demais envolvidos no processo deve garantir o acolhimento e garantias de acesso e
de aprendizagem, compreender que os modos
de avaliar e de refletir sobre a criança com deficiência são diferentes, o olhar parte de outros
conceitos e os resultados comportam outros
ritmos de aprendizagem pois as realizações e
superações dos alunos têm mais significado
do que atribuir-lhes notas e conceitos.
Cada evolução, progresso dos alunos
com deficiência intelectual servirão para a reflexão sobre quais serão os próximos passos
no processo de ensino, o que precisa ser feito
para que o aluno avance mais e atinja mais
resultados, que materiais serão necessários e
mobilizados, é preciso reavaliar o currículo, reorganizar a escola, prever situações de aprendizagem intencionais e estabelecer prioridades.
O alcance de resultados ,portanto, parte do conceito de que a escola tem como objetivo educar como forma de cuidar, o educador
mediar o conhecimento, mas também ajuda a
criança a adquirir autonomia, propõe sua socialização, expõe na sala de aula aos demais
educandos como todos podem colaborar nesse processo, quais são as possibilidades de
ajuda mútua formando uma rede de apoio interno e de convivências e interações positivas
que permitam aos alunos descobrirem, conhecerem e trocarem impressões entre si.
As mudanças trazidas pelas tecnologias da informação e comunicação trouxeram
muitas mudanças para a sociedade que impactarão várias áreas inclusive na educação. As
demandas sociais aumentaram, todos sentem
uma necessidade de inovar e transformar-se
continuamente devido à velocidade das informações que impõem uma dinâmica muito
maior nas relações, nas interações e nos modos de viver e estar no mundo. Diante de tantas
mudanças, muitos recursos foram colocados à
disposição das escolas para atender às crianças com deficiência, mas mais importante que
tê-los é saber como utilizá-los enquanto ferramentas educativas de forma eficaz.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

atividades com jogos e outras de caráter lúdico
podem contribuir para despertar sua curiosidade e interesse, prover situações de aprendizagem com o uso de ferramentas e tecnologias
com softwares desenvolvidos para alunos com
DI ,a produção de cartazes, a dança, a música, as rodas de conversa explorando todas as
possibilidades e observando as respostas e
evolução do educando, o que funciona e o que
não funciona para o aluno, quais recursos são
necessários e o que ele já faz sozinho, com
ajuda, o que precisa aprender e desenvolver.

O diagnóstico da deficiência intelectual
nem sempre é simples e, por vezes, pode ser
demorado e não é raro que educandos com DI
sejam matriculados na escola sem diagnóstico
que possa permear as ações e o Planejamento Pedagógico o que traz um grande desafio
para toda a comunidade escolar pois segundo
a OMS- Organização mundial da Saúde, baseada no Quociente Intelectual a Si possui três
A promoção do desenvolvimento de
níveis de classificação: leve, moderado e proalunos com DI não pode ser feita apenas pela
fundo.
escola, tão pouco os pais e responsáveis são
A depender do nível de comprometi- capazes de desenvolver todas as suas potenmento intelectual a Di pode causar transtornos cialidades, habilidades e competências. O edude aprendizagem e de comportamento sendo cando necessita de uma rede de apoio e de
mais perceptível exatamente no período em equipes previamente pensadas e planejadas a
que se iniciam os estudos na rede regular de partir do mapeamento de suas necessidades e
ensino quando os alunos são desafiados a de- especificidades, daí a importância de um diagsenvolver-se em todos os seus aspectos e são nóstico que norteie todos os envolvidos no proconduzidos a ter contato com a leitura, escrita, cesso de ensino e aprendizagem.
raciocínio lógico matemático e outras discipliA escola é espaço de aperfeiçoamennas e começam as interações sociais e comuto e evolução contínuas e está constantemente
nicações com seus pares.
aprendendo para ensinar, as trocas de experiGrande parte das causas de Deficiên- ências e o compartilhamento de ideias são hácias Intelectuais são desconhecidas, mas uma bitos que devem ser desenvolvidos no âmbito
outra parte já foi mapeada e estudada e tem escolar que enriquecem e ampliam o repertório
como fatores desde a contaminação e ou ex- dos educadores e toda equipe a fim de proposição da mãe durante a gestação a elemen- piciar aprendizagens significativas e atreladas
tos químicos que causam intoxicações, con- ao contexto escolar e familiar do aluno, seus
tágio por doenças que causam hidrocefalia, interesses e necessidades para que alcancem
Síndrome de Down, intoxicação por chumbo, os objetivos propostos.
Síndrome alcoólica fetal e outras.
A família do aluno com DI chega à esDiante da falta de diagnóstico, a es- cola com muitas expectativas, ou , em alguns
cola enfrenta impasses e desafios e a ajuda casos, em virtude dos grandes desafios que já
de especialistas e docentes com formação es- enfrentou nos cuidados com a criança, chega
pecífica são importantes para o planejamento sem esperanças de melhoria e ou evolução, O
inicial de receber e acolher o aluno com DI. acolhimento das famílias e o desenvolvimento
Muitas estratégias podem ser aplicadas e cabe de laços que se fortaleçam cada vez mais é
a observação e registro a fim de coletar dados importante para a formação de uma parceria
e então replanejar as ações, dessa forma, ini- em prol do desenvolvimento do aluno.
cialmente, sua socialização é importante e as
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A interação entre a família e a escola
favorece a compreensão de aspectos clínicos
já realizados e permite que a escola se aproprie de tratamentos e terapias que a criança
já faz, ou que por ventura sejam indicados por
outros profissionais, a formação desta parceria
com feedbacks de ambos os lados se tornam
o eixo central para um planejamento eficaz e o
diálogo entre estas partes favorecem o estabelecimento de rotinas na escola e em casa, a auto-organização da família em prol do educando
com horários a serem disponibilizados para os
acompanhamentos no contraturno, as observações e registros de ambos os lados como
forma de unir informações e formar conceitos.

O aluno com DI pode apresentar diferenças em seu comportamento e dificuldades
em construir conhecimentos e quando se depara com uma escola engessada em padrões
tradicionais de ensino suas diferenças são
potencializadas e sua exclusão social tende a
ficar maior diminuindo suas chances de desenvolver-se e posteriormente atuar na sociedade
como sujeito de direitos e deveres.

A limitação de escolas pode ter como
consequências a desistência dos pais em dar
continuidade na escolarização dos filhos, os
educando com deficiência permanecem no
mesmo estágio de desenvolvimento sem evolução, a comunidade não se apropria e não
O estímulo para que o aluno desen- debate a inclusão escolar e a invisibilidade do
volva as habilidades e competências que ne- aluno com deficiência se torna cada vez maior
cessita parte do pressuposto de que o aluno dentro e fora da escola.
deve ser despertado para realizar novas ações
e atividades, tenha contato com outros educanA escola que assume seu compromisdos e se desenvolvam sua autonomia, cuida- so de promover uma educação democrática
dos pessoais, participe de modo igualitário na toma decisões baseadas nos interesses dos
medida do possível. A identificação da DI por alunos e da comunidade, diminui o número de
parte de docentes, familiares e outros não deve alunos em sala de aula para que o professor
ser o ponto de partida para as ações, as limi- possa dar mais atenção aos alunos com detações não podem ser, portanto, norteadoras ficiência promovendo sua socialização e intedo planejamento, o ponto de partida é analisar, ração com os demais alunos, oportunizando
refletir, estudar, pesquisar, registrar e observar situações de aprendizagens adequadas às
suas potencialidades e buscar recursos, meto- suas necessidades, e promovendo espaços e
dologias, estratégias e ferramentas que promo- tempos para o debate e reflexão sobre os revam o aprendizados destes alunos.
cursos e materiais, especialistas e preparo de
formações contínuas de professores e equipes
Pensar o educando como sujeito de di- escolares.
reitos é pensar a escola como um ambiente
inclusivo, é dentro dela que começam as primeiras ações afirmativas para a promoção do
respeito à diversidade. A equipe escolar deve
promover situações de aprendizagem mobilizando toda a comunidade escolar a fim de
que compreendam e desenvolvam a tolerância
e o respeito pelas diferenças, debater sobre os
ritmos diferenciados do aluno com DI, suas
formas de estar e interagir, tais ações podem
fortalecer os vínculos entre os educandos promovendo um ambiente de aprendizagem harmônico e colaborativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A razão de existir da escola deve ser norteada pelo espírito democrático de inclusão
social de todos os alunos, em prol da diversidade de saberes e vivências que sempre estará presente e promovendo a formação de professores com especialidade em deficiência intelectual
bem como das demais deficiências formando redes de apoio com familiares, centros de terapias
e tratamentos e fortalecendo os vínculos entre a família e a escola.
As diferenças que se configuram na sociedade são muitas: de gênero, raça, cor, religião,
de deficientes, e a escola deve estar preparada e aberta aos desafios de enfrentar a diversidade
com o compromisso de desenvolver o respeito mútuo e a tolerância tão em falta nas relações
sociais pelo mundo.
É importante que todas as ações sejam norteadas por um Projeto Político Pedagógico adequado às necessidades e especificidades dos educandos que contemplem ações a fim
de oferecer acessibilidade aos diversos ambientes da escola, prever recursos e materiais que
devem estar disponíveis para uso e fomento do desenvolvimento dos alunos, planejamento das
formas de avaliação, registro e observação contínuas para ações de correção, melhoria e intervenção.
O acolhimento das crianças com Di deve mobilizar a comunidade escolar em projetos
que valorizem e respeitem a diversidade e seus modos de ser e estar no mundo que, embora sejam diferentes e percorrem caminhos diferentes para aprender, são iguais em direitos e deveres,
portanto, a comunidade escolar deve estar envolvida no processo de ensino e aprendizagem
para desenvolver o espírito de solidariedade humana e o respeito à diversidade.
A equipe de professores de cada unidade escolar deve prever ações coletivas norteadas
pelo currículo oficial e bases legais propondo melhorias e contribuindo na reflexão de melhores
práticas, métodos e estratégias de ensino.
É necessário ter em mente ainda que apesar das limitações, os alunos com DI possuem
suas potencialidades e devem ser previstas oportunidades de aprendizagem que desenvolvam
sua autonomia perante a sociedade e que em sua vida futura, inclusive no mundo do trabalho
,este aluno possa exercer seus direitos e deveres com dignidade, ter capacidade econômica,
política e possam colocar em prática a capacidade de contribuir para uma sociedade mais justa
e solidária.
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A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar, de maneira descritiva, os principais desafios enfrentados pela comunidade educacional durante o período de pandemia por decorrência do Covid-19. Atualmente, o processo educacional se depara com uma nova realidade de
ensino nas redes de ensino básico do país e a nível mundial. Tornou-se evidente a imposição
desafiadora de lidar com o ensino a distância, porém não houve tempo hábil para o planejamento de estratégias pedagógicas e de estruturação tecnológica como aporte necessário
para o desenvolvimento da metodologia de ensino a distância, tornando o acesso à educação
limitado e inacessível para muitos alunos. Do ponto de vista educacional, está a figura docente, profissional que se viu despreparada para lidar com esta nova realidade de ensino e que
precisou se reinventar para promover o conhecimento e cumprimento do currículo pedagógico. O momento de resiliência e incertezas possibilita à comunidade educacional refletir sobre a importância da capacitação e utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) como meio efetivo para o desenvolvimento da rotina pedagógica.

Palavras-chave: Pandemia; Ensino a Distância; Docente; TICs.
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INTRODUÇÃO

S

em dúvidas o ano de 2020 ficará marcado na história do mundo que atualmente
sofre em tempos de pandemia decorrentes da Covid-19, vírus altamente contagioso que se originou na China tendo se espalhado pelos arredores do mundo,
alcançando os países da América do Sul.

No Brasil, a população tem enfrentado inúmeros desafios, os impactos na economia e
nas relações sociais são reais, a disparidade social se torna ainda mais evidente, muitos indivíduos se encontram em situação de falência financeira, social e emocional, sem contar a vulnerabilidade da saúde física considerando as mais de cento e trinta mil mortes e mais de quatro
milhões de indivíduos infectados no país.

Dentre tantas mudanças em meio à pandemia, o sistema educacional se viu fragilizado
pelos reflexos da falta de políticas públicas e de investimentos que pudessem assistir à educação.

Tanto os alunos como os professores, sem poderem seguir com a rotina de ensino-aprendizagem presencial, foram forçados a encarar uma nova realidade do Ensino a Distância,
tornando ainda mais evidente a desigualdade social e educacional, visto que grande parte dos
alunos não possuem recursos básicos tecnológicos necessários para o acompanhamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Do ponto de vista docente, o afastamento social e das práticas pedagógicas presenciais
em salas de aula transformaram a normalidade em uma nova rotina de ensino, o professor que
antes se via como sujeito ativo em salas de aula, atualmente busca elaborar estratégias de ensino que consigam suprir as necessidades de aprendizagens dos alunos por meio dos recursos
tecnológicos, porém não houve tempo hábil para o preparo docente, muitos se viram desorientados e desconectados do mundo virtual e das relações tecnológicas.

Uma recente pesquisa divulgada pela Revista Educação (2020), realizada pelo Instituto
Península identificou que dos 7.734 mil docentes ouvidos em todo o país, cerca de 83% deles
não se sentem preparados para o ensino remoto e cerca de 88% revelaram ter dado a primeira
aula virtual por consequência da pandemia.
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Neste caos instaurado por tantas incertezas sobre a retomada segura ao ensino presencial, reforça a necessidade de investimento para o aperfeiçoamento docente em relação a
utilização prática das Tecnologias da Informação e Comunicação, como recursos pedagógicos
para a promoção do ensino.

Ações são necessárias para o atendimento das necessidades educacionais dos alunos
em processo de aprendizagem, tanto os profissionais educacionais, como alunos e seus familiares se deparam com a incerteza em relação ao futuro educacional, neste sentido, destaca-se
a importância da elaboração de estratégias contingenciais que sejam capazes de amenizar o
déficit de aprendizagem causado pela pandemia.

Agora o momento requer empatia, união social e dos órgãos competentes engajados na
redução do prejuízo sofrido pelos estudantes, pois o desafio se refere à capacidade de minimizar
perdas e prejuízos educacionais.

A pandemia provou na sociedade a necessidade de refletir sobre quais valores são essenciais para a comunidade, para a família e para o indivíduo. A resiliência mostra sua forma de
maneira clara e objetiva, restando à população aceitar e aprender com as mudanças.

O docente em meio ao caos, se depara com a solidão, falta das aulas práticas, do contato com os alunos, das atividades rotineiras, do compartilhamento das ideias e da mediação
das discussões geradas no ambiente educacional. O aluno e seus familiares, por outro lado,
percebem o quanto a escola é vital para o indivíduo e como a figura docente é importante para
instrução e formação acadêmica do aluno. Talvez no momento oportuno, a população se conscientize sobre a importância da educação e de todos os seus recursos físicos e pessoais, para
o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social do aluno.
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A PANDEMIA (COVID-19)

• Hiporexia;
• Astenia;
• Dispneia (BRASIL, 2020).

No dia 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial da Saúde – OMS recebeu o
Sua transmissão ocorre de pessoa inprimeiro comunicado oficial da China, a respeito de um vírus desconhecido que se alastrava fectada para pessoa saudável, podendo ser:
• Pelo toque;
pela cidade de Wuhan causando sérios proble• Pelas gotículas salivares;
mas de saúde e até a morte. Poucos meses
• Pelo espirro;
depois, mais precisamente em 11 de março de
• Pela tosse;
2020, o vírus alcança outros países e com sua
• Pelo catarro;
rápida disseminação se alastra mundialmente
• Por contato com objetos ou superfípassando a ser considerado pandemia.
cies contaminadas (BRASIL, 2020).
De acordo com o Ministério da Saúde
A conduta médica para avaliação e
(2020), a Covid-19 vírus causado pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, é uma doença diagnóstico pode considerar os seguintes diagque se originou na China no final do ano de nósticos (BRASIL, 2020).
1.
Diagnóstico Clínico: avaliação e
2019, apesar de se tratar de um vírus novo,
a comunidade científica tem se engajado para verificação dos principais sintomas como fereunir o máximo de informações que possam bre, dificuldades para respirar, distúrbios gastrointestinais, diminuição do olfato e paladar;
mapear o vírus e consequente cura.
2. Diagnóstico Clínico-EpidemiológiPara a Organização Mundial da Saú- co: avaliação e verificação dos principais sintode (Ministério da Saúde, 2020), a doença que mas levando em consideração o contato com
se espalhou pelo mundo reúne uma série de indivíduo testado e positivado para Covid-19
sintomas semelhantes à gripe ou pneumonia quatorze dias antes do aparecimento do prisevera, na maioria dos casos, cerca de 80% meiro sintoma;
3. Diagnóstico Clínico-Imagem: avada população infectada se mostra assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, o indivíduo liação dos sintomas e das imagens obtidas por
pode apresentar poucos ou nenhum sintomas meio da tomografia dos pulmões;
4. Diagnóstico Laboratorial: se conda doença semelhante a um resfriado, porém
cerca de 20% da população infectada neces- sidera a avaliação dos sintomas e quadro clísita de atendimento hospitalar e 5% desses in- nico do paciente para o encaminhamento para
divíduos requerem cuidados especiais como a a realização de determinados exames capazes
utilização do suporte ventilatório visto que apre- de detectar o vírus ou anticorpos no organismo
sentam sintomas relacionados à Síndrome Gri- do indivíduo. Os exames laboratoriais podem
pal -SG com comprometimento dos pulmões RT-PCR capaz de identificar o COVID-19, Influenza ou Vírus Sincicial Respiratório ou Imudificultando a respiração (BRASIL, 2020).
nológicos que detectam anticorpos no organismo da pessoa infectada há pelo menos oito
Seus principais sintomas reúnem:
dias, pode ser ELISA, ECLIA ou pesquisa de
• Tosse;
antígenos;
• Febre;
5. Diagnóstico Laboratorial em Indi• Coriza;
víduo Assintomático: se considera a realização
• Dor de garganta;
dos exames laboratoriais para identificar vírus
• Dificuldade para respirar;
ou anticorpos.
• Anosmia;
• Ageusia;
• Distúrbios gastrointestinais;
740

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Como forma de prevenção, o indivíduo 402.867 (quatrocentos e dois mil, oitocentos e
que deseja se proteger deve seguir as seguin- sessenta e sete) mortos com uma concentrates orientações (BRASIL, 2020).
ção maior pela Europa e Estados Unidos (FIOCRUZ, 2020).
• Lavar frequentemente as mãos, reforçar hábitos de higiene;
No Brasil, de acordo com última atuali• Manter distância de pelo menos um zação de dados, consultado em 11 de janeiro
metro entre cada pessoa;
de 2021, o país apresenta um acúmulo supe• Evitar aglomeração;
rior a 08 (oito) milhões de casos confirmados
• Ao sair usar máscaras faciais
e 203.100 (duzentos e três mil e cem) óbitos
• Utilizar álcool 70% para higieniza- constatados havendo maior concentração dos
ção das mãos ou objetos;
casos nas regiões Nordeste e Sudeste (FIO• Manter ambientes abertos e areja- CRUZ, 2020).
dos;
• Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e
Além dos impactos devastadores na
a boca com a parte interna do co- economia visto que o Produto Interno Bruto
tovelo;
(PIB) sofreu queda expressiva de 1.5% no pri• Evitar levar as mãos aos olhos, meiro semestre do ano com mais de 860 (oitoboca e nariz;
centos e sessenta) mil novos desempregados,
• Não compartilhar objetos de uso a sociedade encara o sofrimento do distanciapessoal;
mento social gerando reflexos na saúde men• Manter alimentação saudável;
tal, levando muitos à depressão e ao enfrenta• Caso tenha sido infectado buscar mento das dificuldades relacionadas à situação
orientação médica e manter isola- atual mundial e do país (FIOCRUZ, 2020):
mento dos demais indivíduos para
A estimativa de infectados e mortos concorre diretaevitar disseminação do vírus.
Em caso de suspeita de contaminação
do vírus, o Ministério da Saúde recomenda que
o indivíduo procure orientação médica particular ou pelos Serviços de Saúde Pública da sua
cidade (BRASIL, 2020).

REFLEXOS DA PANDEMIA NO
CONTEXTO SOCIAL

mente com o impacto sobre os sistemas de saúde,
com a exposição de populações e grupos vulneráveis, a sustentação econômica do sistema financeiro
e da população, a saúde mental das pessoas em
tempos de confinamento e temor pelo risco de adoecimento e morte, acesso a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte, entre outros.”
(FIOCRUZ, 2020).

O momento pelo qual a sociedade
mundial enfrenta requer da população global
conscientização, paciência, empatia e responsabilidade, das instituições governamentais o
que se espera são medidas de controle da
economia e organização das ações que possam restabelecer a tomada de decisões para
Conforme publicação realizada em oito o pleno desenvolvimento social e econômico.
de junho deste ano pela Agência Brasil EBC
(Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.
br/node/1309058. Acesso: 16 set 2020), o
total de indivíduos infectados no mundo ultrapassa 07 (sete) milhões de casos e outros
A sociedade em sua totalidade
global sente os reflexos causados pela Covid-19, os impactos sociais, econômicos, culturais e políticos sem reescrevem a história das
relações humanas em um mundo conectado
(FIOCRUZ, 2020).
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No campo científico, nos últimos meses, várias pesquisas e testes estão sendo realizados em busca da vacina da Covid-19, a
popularmente conhecida “corrida pela vacina”
conta com a participação de 170 (cento e setenta) países, várias instituições laboratoriais e
governamentais do mundo para o desenvolvimento da vacina que seja capaz de imunizar a
população.

da COVID-19. O mecanismo também manterá uma
reserva para uso emergencial e humanitário, incluindo o tratamento de surtos graves antes que fiquem
fora de controle (OPAS, 2020).

Caberá a população, portanto, se adequar à nova realidade, confiando nos esforços
científicos mundiais, inclusive do Brasil, para o
desenvolvimento e disponibilização da vacina
que seja capaz de imunizar a população, ao
O COVAX , lançado pela Organização passo que, a resiliência deve estar presente no
Mundial da Saúde juntamente com a Comissão contexto social de várias comunidades, inclusiEuropeia e França em abril deste ano, reúne ve no contexto educacional (GAVI, 2020).
esforços para garantir que todos tenham acesREFLEXOS DA PANDEMIA NA
so ao diagnóstico, tratamento e vacinas imunizadoras, atuando como uma espécie de plataEDUCAÇÃO
forma, essa ferramenta proporciona clareza e
direito de aquisição das vacinas independentes
Não é de hoje que o sistema educados fatores financeiros de cada país.
cional enfrenta desafios e mais desafios, porém nenhum tão marcante quanto o que está
O COVAX é necessário porque sem ele existe um ris- ocorrendo atualmente. O ano letivo de 2020,
co muito real de que a maioria das pessoas no mun- sem dúvidas, ficará marcado na história da
do fique desprotegida contra o SARS-CoV-2, e isso educação como o ano de reflexão sobre a repermitiria que o vírus e seu impacto continuassem formulação das práticas pedagógicas necessáinabaláveis. A COVAX foi criada para maximizar nos- rias para o processo de aprendizagem (GAVI,
sas chances de desenvolver vacinas COVID-19 com 2020).
sucesso e fabricá-las nas quantidades necessárias
para acabar com esta crise e, ao fazer isso, garantir
que a capacidade de pagamento não se torne uma
barreira para acessá-las (GAVI, 2020).

O que no início do ano letivo ocorria
conforme o planejado para o calendário escolar, após decreto nº 64.862 sancionado pelo
governo do estado de São Paulo, sofre mudanDessa forma, alguns países, inclusive o ças drásticas no seu cotidiano, tornando eviBrasil, se organizam em busca de uma solução dente o despreparo para lidar com uma nova
que possa acabar com esta pandemia, porém, realidade de Ensino a Distância (GAVI, 2020).
o COVAX reúne esforços para a liberação de
02 (dois) bilhões de doses até o final de 2021,
Se tratando dos enormes desafios, o
docente buscou se reinventar para promover o
A meta do COVAX é, até o final de 2021, fornecer ensino remoto, além das dificuldades de famidois bilhões de doses de vacinas seguras e efica- liaridade com as Tecnologias da Informação e
zes que passaram pela aprovação regulamentar e/ Comunicação, o peso emocional tornou a sua
ou pela pré-qualificação da OMS. Essas vacinas se- jornada de trabalho ainda mais onerosa (GAVI,
rão oferecidas igualmente a todos os países parti- 2020).
cipantes, proporcionalmente às suas populações,
Muitos questionamentos assombram
priorizando inicialmente os profissionais de saúde e a comunidade escolar. O que fazer durante a
depois expandindo para cobrir grupos vulneráveis, Pandemia? Como desenvolver uma metodolocomo idosos e aqueles com doenças pré-existentes. gia de ensino a distância que promova a aprenDoses adicionais serão disponibilizadas com base dizagem? Quando os professores e alunos pona necessidade do país, vulnerabilidade e ameaça derão voltar para as salas de aula?
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Inúmeras respostas foram alcançadas
de maneira abrupta, já para outras perguntas,
ainda não há respostas? A Pandemia revelou
um cenário de preocupação, onde grande parte do corpo docente não se julga preparado
para o ensino remoto. Por meio da pesquisa
realizada entre os dias 13 de abril e 14 de
maio de 2020 pelo Instituto Península com
7.734 (sete mil, setecentos e trinta e quatro)
professores constatou-se que a maioria, 83%
dos entrevistados, não se sentiam preparados
para essa nova rotina de ensino, 88% nunca
havia dado uma aula remota antes da pandemia (GAVI, 2020).
Ainda conforme a pesquisa intitulada “Sentimento e Percepção dos professores
brasileiros durante as fases da pandemia”, a
maioria alega não ter havido capacitação ou
suporte para o ensino a distância,
Percebemos na pesquisa que os resultados estão interligados. Eles tiveram que se reinventar para aprender a dar aulas de uma maneira radicalmente diferente, sem nunca terem experimentado este formato.
As redes de educação precisam auxiliar estes docentes e oferecer apoio e suporte necessários para
que possam dar aulas remotas mantendo a qualidade de aprendizagem dos alunos. Muitas já estão se
organizando para isso e se preocupando em manter
fortalecido o vínculo dos professores com a escola.
Essa liderança é fundamental para mover o setor”,
aconselha Heloisa Morel, diretora executiva do Instituto Península (REVISTA EDUCAÇÃO, 2020).

Além da falta de suporte para o desenvolvimento da nova rotina pedagógica, a
pesquisa revelou que 75% dos profissionais
ouvidos não receberam nenhum apoio ou ajuda emocional, o que reflete na saúde do profissional e consequente trabalho improdutivo
(REVISTA EDUCAÇÃO, 2020).
A educação brasileira requer medidas e ações que possam subsidiar o ensino
e trabalho prestado, não somente durante ou
pós-pandemia, mas durante todo o seu processo de existência e desenvolvimento (REVISTA
EDUCAÇÃO, 2020).

As complicações produzidas pelo cenário atual demonstram o despreparo educacional e desvalorização do profissional e ferramentas de ensino do mundo moderno assim
como a disparidade social visto que muitos
alunos não possuem recursos tecnológicos
necessários para o ensino a distância tornando evidente a falta de acesso aos direitos educacionais igualitários (REVISTA EDUCAÇÃO,
2020).
A falta de preparo, capacitação profissional e dos recursos tecnológicos tornam
a vida docente desafiadora, muitos professores se depararam com ferramentas até então
desconhecidas, pois não havia a necessidade
da prática do ensino remoto, a reinvenção das
práticas pedagógicas ocupam parte do tempo
docente gerando preocupações em relação a
disponibilização de um conteúdo com qualidade, permitindo ao aluno estudar da sua casa
(REVISTA EDUCAÇÃO, 2020).
Essa avalanche de mudanças ocorreu
em tempo real, não houve tempo para o planejamento das diretrizes educacionais, para o
preparo docente profissional e para o desenvolvimento de plataformas de ensino que pudessem atender se não a totalidade, mas grande parte dos alunos matriculados nas redes de
ensino básico (REVISTA EDUCAÇÃO, 2020).
O improviso levou o professor a buscar
por meios que pudessem promover o acesso à
educação, por exemplo, o docente que por falta de uma lousa utilizou os azulejos da sua cozinha como ferramenta pedagógica. Este fato
acabou viralizando nos meios de comunicação
digitais, de acordo com o portal de notícias
(G1, 2020).
A professora do estado do Rio de Janeiro, Paula Renata Valentim, encontrou em
sua residência um recurso inusitado para ensinar matemática aos seus alunos, transformou
a parede da sua cozinha em uma lousa onde
escrevia o conteúdo da aula melhorando a percepção e compreensão do aluno (G1, 2020).
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Provavelmente não se trata de um caso
isolado, mas essa conduta representa a realidade enfrentada pelo professor que exerce a
sua profissão por amor e comprometimento
com o aluno, independente da falta do suporte
pedagógico e da infraestrutura necessária para
a prática do ensino. O fato citado exemplifica a
necessidade de uma corrente de apoio, onde
o professor tenha a oportunidade de receber o
suporte necessário para atender os requisitos
para o ensino a distância (G1, 2020).
Por outro lado, está o corpo discente
das redes de ensino público básico do país
que sem poderem frequentar as aulas presenciais se veem lesados em relação ao prejuízo
durante o processo de escolarização e consequente aumento da desigualdade de acesso e
oportunidades no futuro (G1, 2020).
Aproximadamente 17% da população
brasileira constituída por crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, cerca de 4,8 milhões
de jovens, não possuem acesso à internet das
suas casas, os dados obtidos por meio da pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação
e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) a pedido
da Unicef foram divulgados pela (PORTALEDUCACAO/NOTÍCIA, 2020).

Mesmo para os alunos que possuem
acesso à internet, grande parte deles não possuem recursos tecnológicos digitais de qualidade, muitos dependem dos aparelhos celulares, pois não possuem computadores em suas
residências, outros dependem da conexão
com a internet que em muitas situações são de
baixa qualidade limitando o acesso ao conteúdo para o processo de aprendizagem (DUTRA,
ÍTALO, 2020).
Algumas alternativas como envio do
material pedagógico impresso estão sendo
adotados, para que os alunos consigam compreender o conteúdo, na maioria das vezes, se
faz necessário o apoio e participação familiar,
porém muitos não se encontram preparados
para lidar com mais essa responsabilidade
(DUTRA, ÍTALO, 2020).
Como visto de maneira sucinta a pandemia trouxe consigo uma série de desafios
não somente para a saúde como para a educação e sociedade como um todo. O cenário atual requer além dos planejamentos e diretrizes
educacionais, infraestrutura e suporte pedagógico necessários para subsidiar a educação no
momento (DUTRA, ÍTALO, 2020).

A pesquisa apenas reforça que uma expressiva parcela da população estudantil tem
sofrido com a falta de acessibilidade das aulas
online e outros conteúdos para o provimento
dos estudos.
A gente está em um momento de crise, uma crise
aguda em função da pandemia, que vai ter impacto
na vida das crianças e adolescentes, como um todo.
Do ponto de vista da educação, a gente está com
uma questão séria: o que é preciso fazer para que essas crianças e adolescentes tenham acesso a algum
tipo de aprendizagem (DUTRA, ÍTALO, 2020).
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A DISPARIDADE EDUCACIONAL DAS
CLASSES SOCIAIS BRASILEIRAS
O efeito pandemia “escancarou” a
disparidade social do país, se tratando das
desigualdades educacionais, a sociedade
enfrentará o desafio incalculável do reflexo pós-pandemia, principalmente, por parte dos alunos que constituem as classes média e baixa
do país, matriculados nas unidades de educação básica do país (IDEB, 2019).
Conforme discutido ao longo deste trabalho, a suspensão das aulas presenciais, as
dificuldades educacionais alertam para a carência da qualidade e igualdade educacional,
o que possivelmente será mensurado nos próximos indicadores de desenvolvimento educacional do país (IDEB, 2019).
Estudos anteriores à pandemia, realizados pelo IDEB – Instituto de Desenvolvimento
da Educação Básica, indicaram aumento da
desigualdade educacional, conforme meta estipulada para 2019, o estudo que é realizado
há cada dois anos, divulgado em setembro de
2019, evidenciou que mesmo havendo avanços em alguns setores educacionais do setor
público em relação às pesquisas anteriores, há
evidente preocupação em relação à qualidade
do ensino ofertado e diferenciado em relação
às escolas administradas pelo setor privado
(IDEB, 2019).
Conforme levantamento realizado entre 2007 e 2019, do ensino público, apenas
os anos iniciais do Ensino Fundamental alcançaram as metas nacionais. As unidades educacionais do setor privado se mostraram com
notas abaixo da meta estipulada, porém, ainda
assim, foram superiores se comparadas aos
índices das escolas públicas do país (IDEB,
2019).

É do conhecimento da sociedade brasileira que a falta de investimentos públicos e
da valorização da educação no país fortalecem
a corrente da insuficiência e da situação precária das escolas no Brasil. Os recursos financeiros, estruturais e de profissionais são recorrentes, apesar de muito se falar em tecnologia,
as unidades educacionais recebem pouco investimento de materiais e outros recursos necessários para a qualidade do ensino. Outros
fatores interferem no processo de aprendizagem, mas quando comparados ao ensino do
setor privado, principalmente, em tempos de
pandemia, os recursos provenientes das unidades particulares fazem toda a diferença para o
acompanhamento do ensino remoto, tornando
o abismo da desigualdade educacional mais
evidente (IDEB, 2019).
A crise educacional, qualidade do
ensino, desafios e perspectivas são pautas
de discussões há várias décadas, a falta de
prioridade para a implementação de ações
políticas que correspondam às necessidades
educacionais da população brasileira vitimiza
grande parte da sociedade que tem nos estudos a oportunidade de transformação da vida
pessoal e profissional. Se tratando da situação
atual, a exposição do indivíduo aos impactos
da pandemia coloca a sociedade no caminho
das dúvidas e incertezas, sobre como e quando serão contornados os obstáculos vinculados ao cenário desconhecido, que a cada dia,
a ciência, procurar interpretar e descobrir um
pouco mais sobre os reflexos causados pela
crise sanitária mundial (IDEB, 2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos anos tem se falado sobre a importância da utilização dos TICS (Tecnologia
da Informação e Comunicação) na educação, porém o cenário atual reforça a necessidade de
investimento tecnológico, oportunizando à sociedade acessibilidade das plataformas de ensino
digitais e para o aperfeiçoamento profissional docente em relação a utilização dos seus recursos.
Os impactos causados pelo Covid-19 evidenciam a carência dos recursos tecnológicos
e falta de capacitação profissional e suporte pedagógico para introdução de novas metodologias
de ensino que possam suprir as necessidades de aprendizagens dos alunos.
É evidente a construção de um cenário de desigualdade educacional, os alunos matriculados nas unidades de ensino do setor privado detiveram recursos para o acompanhamento da
rotina de ensino à distância, por meio das plataformas de ensino e outros recursos de tecnologia
e comunicação, obtiveram acesso ao conteúdo, aos profissionais educacionais e meios de pesquisa imprescindíveis para a rotina de aprendizagem.
Por outro lado nos deparamos com uma sociedade desigual, da qual grande parte da
população constituída por alunos matriculados nas unidades de ensino básico público do país,
não possuem recursos financeiros, tecnológicos e apoio emocional para garantir a continuidade
do processo de aprendizagem, por outro, ainda referente ao mesmo cenário de instituições públicas educacionais está o professor, docente formado e preparado para lidar com uma rotina
pedagógica presencial, da qual se utiliza muito pouco os recursos tecnológicos, como meios de
comunicação e internet para o subsídio do ensino.
Os desafios atuais impactam diretamente na qualidade do ensino ofertado, a exaustão
do trabalho docente compete com o comprometimento educacional, para muitos educadores a
falta de infraestrutura tecnológica e de outros recursos pedagógicos tonificam as dificuldades
diárias levando-os a fadiga física e mental, pois com o ensino a distância foi preciso reavaliar
rotinas de ensino que necessitam do aporte tecnológico.
Mesmo com os desafios e barreiras constantes, o corpo docente se encontra comprometido com a educação, com a ajuda e apoio dos familiares dos alunos promovem os processos de aprendizagem como alternativa para as atividades não presenciais, organizam conteúdo,
desenvolvem videoaulas, elaboram estratégias de ensino com o intuído de reduzir o prejuízo
educacional, afinal o acesso à educação é um direito de todos, portanto, é imprescindível que
ações sejam adotadas para garantir esse direito.
O futuro educacional ainda é incerto, até que haja vacina eficaz para controle do coronavírus, principal causador do Covid-19, a sociedade precisará se adequar à nova realidade,
caberá aos órgãos competentes planejar ações de contingência para que a desigualdade do
ensino e de oportunidades de trabalho não se tornem ainda mais acentuadas.
Os jovens e da educação dependem do engajamento dos órgãos competentes e da
sociedade para o planejamento de ações capazes de minimizar os impactos causados pela pandemia, muitos problemas, como evasão escolar
devem ser observados no contexto atual, pois além de promover a formação básica educacional, as escolas são responsáveis pela potencialização social do indivíduo, preparando-o para ativa participação
na sociedade.
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LORIS MALAGUZZI E OS REGISTROS
REFLEXIVOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este estudo apresenta como temática centralizadora, a influência de Loris Malaguzzi
e Reggio Emilia na Educação Infantil, considerando as possibilidades de desenvolvimento da
criança, especialmente com relação às competências e habilidades relacionadas à necessidade de autonomia e protagonismo infantil. Loris Malaguzzi embasou a atual caracterização da
documentação pedagógica, que deve garantir o registro do desempenho das crianças, não se
resumindo em simples anotações acerca das práticas realizadas em sala de aula, mas refletindo metodologias dinâmicas, significativas e contextualizadas. Deste modo, este trabalho
objetivou analisar as contribuições de Loris Malaguzzi à prática pedagógica na Educação Infantil, enfatizando a importância da observação e dos registros realizados em sala de aula. A
relevância do estudo justifica-se pela Educação Infantil depender de uma prática significativa,
de modo que as evoluções da criança sejam acompanhadas, a fim de entender suas potencialidades, limitações, perspectivas e possibilidades. Para tanto, o estudo baseou-se na pesquisa
bibliográfica, permitindo a observação de que Loris Malaguzzi influenciou a prática pedagógica da documentação pedagógica como estratégia de ensino que contribui para a transparência do trabalho docente em relação ao desenvolvimento das crianças da Educação Infantil.

Palavras-chave: Loris Malaguzzi. Documentação Pedagógica. Registro Reflexivo.
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INTRODUÇÃO

A

elaboração deste estudo buscou identificar a influência de Loris Malaguzzi e Reggio Emilia na Educação infantil, considerando a prática pedagógica embasada nos registros reflexivos como um importante instrumento nos processos de
aprendizagem significativa às crianças, situação que contribui para a construção da identidade,
autonomia e personalidade infantil.
Reggio Emilia trata-se de uma proposta de aprendizagem diferenciada, que intenciona
inserir à ludicidade nas escolas, objetivando o desenvolvimento e potencialização das habilidades humanas desde a Educação Infantil a partir da experimentação, permitindo às crianças um
aprender significativo, além de oportunizar a percepção de como suas ações educacionais estão
relacionadas às formas de pensar, agir, criar e imaginar da criança, direcionando à formação
plena (GANDINI, 2012).
Loris Malaguzzi embasa as propostas pedagógicas que direcionam ao aprender por meio
da construção do conhecimento, inserindo a criança como protagonista de sua aprendizagem.
Esta situação passou a exigir a construção de novas didáticas de trabalho, fundamentadas em
modelos que atendam a complexidade da atuação infantil na aprendizagem, nas mudanças na
prática docente em sala de aula de acordo com as necessidades da criança (EDWARD, 2009).
Neste contexto, este estudo objetivou analisar as contribuições de Loris Malaguzzi à
prática pedagógica na Educação Infantil, enfatizando a importância da observação e dos registros realizados em sala de aula. Como objetivos específicos, estão: analisar as características
principais das escolas de Reggio Emilia; analisar a importância da observação e dos registros,
baseados em Loris Malaguzzi, realizados em sala de aula na Educação Infantil.
A relevância deste estudo justifica-se na necessidade de entender a importância da
documentação pedagógica na fase da Educação Infantil, de modo que o processo de registro
não se limite a simples comparação ou classificação das crianças, mas permita uma reflexão
de como ocorre a evolução da criança, a partir de acompanhamentos, a fim de entender suas
potencialidades, limitações, perspectivas e possibilidades.
Diante desta realidade, a realização deste trabalho buscou responder o seguinte questionamento: “Como Loris Malaguzzi contribui para a prática pedagógica na Educação Infantil,
considerando a relevância dos registros reflexivos”.
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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LORIS MALAGUZZI E REGGIO EMILIA
A Educação Infantil na atual perspectiva de Reggio Emilia caracteriza-se pela proximidade com a história de Loris Malaguzzi,
pedagogo responsável pela modelagem da
prática pedagógica adotada na cidade, considerando o sistema educacional da Itália com
fortes influências da Igreja Católica. Apenas
após a Segunda Guerra Mundial, a educação
sofreu mudanças significativas, especialmente
para a fase da infância (EDWARDS, 2009).
Na década de 1990, a cidade italiana, conhecida como Reggio Emília, recebeu
reconhecimento mundial devido às experiências relacionadas à Educação Infantil, a partir
da necessidade de reconstrução da cidade,
devastada pela Segunda Guerra Mundial. Um
grupo de europeus reuniu-se com o intuito de
possibilitar às crianças, ainda assustadas pelas consequências do pós-guerra, a continuação dos estudos, evidenciando as experiências
pessoais dos sujeitos (COLINVAUX, 2014).
Segundo Marafon (2016, p.16): “Reggio Emilia representa uma escola diferente,
oportunizando o desenvolvimento da inteligência acima da mecanização ao permitir a participação das crianças pelas vivências”.
A proposta de aprendizagem voltada
às crianças de Reggio Emilia foi fortificada ao
longo dos anos, especialmente com bases no
trabalho de Loris Malaguzzi e auxílio de toda a
comunidade escolar. Na cidade italiana, o primeiro terreno para construção de uma escola
foi doado e os materiais, como tijolos, foram
retirados das casas bombardeadas na Segunda Guerra. A mão de obra era coletiva, com
pais, professores e amigos participando da
evolução do espaço. Assim também ocorreu
com as demais escolas, construídas com a força conjunta da sociedade, preocupada com a
educação das crianças (GANDINI, 2012).

De acordo com Rinaldi (2014), às escolas construídas com a participação de Loris
Malaguzzi não tinham muros, conectando-se à
cidade, envolvendo pais e alunos na proposta
de aprendizagem, além de possibilitar a comunicação com diferentes pessoas. A administração da instituição acontecia pelo município,
permitindo melhores qualidades, devido à responsabilidade menor, ou seja, quanto menor o
órgão responsável pela escola, maiores seriam
as propostas voltadas à sua efetivação.
As escolas sem muros permitiam a
aproximação com a população, proporcionando a ampliação cultural e reconhecimento
social desde a Educação Infantil. A proposta
seria a união de todos no favorecimento da
construção do conhecimento da criança, processo que considerava as habilidades infantis,
potencializando-as, de modo que as relações
e compreensões do indivíduo com a realidade
permitissem a composição da própria história
(COLINVAUX, 2014).
Segundo Edward:
Esta ideia parece-me incrível! Corri até lá em minha
bicicleta e descobri que tudo aquilo era verdade. Encontrei mulheres empenhadas em recolher e lavar
pedaços de tijolos. As pessoas haviam-se reunido e
decidido que o dinheiro para começar a construção
viria da venda de um tanque abandonado de guerra,
uns poucos caminhões e alguns cavalos deixados
para trás pelos alemães em retirada (MALAGUZZI,
1999, apud EDWARD, 2009, p.43).

Portanto, os ambientes escolares precisavam buscar a caracterização de sua identidade e cultura, ressaltando a própria missão,
a fim de conquistar o respeito e confiança da
comunidade local, ampliando assim o número
de alunos frequentes na unidade de ensino.
No ano de 1963, a primeira escola reestruturada foi finalizada e entregue à população, atendendo crianças na primeira infância.
Loris Malaguzzi participou da entrega deste
prédio, construído de madeira, estruturado para
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atender sessenta crianças. A escola sofreu um
De acordo com Miranda (2014), o principal
estímulo
para construção de escolas com
incêndio após três anos de inauguração, sendo
reconstruída pela comunidade em pouco tem- propostas pedagógicas diferentes foi a quebra
de doutrinas políticas e econômicas, que visapo (EDWARDS, 2009).
vam apenas os interesses regidos pela Igreja
Loris Malaguzzi apoiava a realização de Católica. Sendo assim, a escolas de Reggio
pesquisas para identificar práticas pedagógi- Emilia intencionavam o equilíbrio entre a ciência e a sociedade, propondo situações expericas diferenciadas, como estratégias de aprenmentais e inovadoras às crianças e familiares,
dizagem e desenvolvimento infantil, buscando
a partir da comunicação com outros países,
a inovação, sem interesses políticos ou religio- como a França e Suíça, que pregavam a edusos. Para Malaguzzi, o professor que atua na cação ativa e o protagonismo dos alunos.
Educação Infantil precisa assumir um papel
de observação das crianças, considerando-as
Segundo Rinaldi (2014), os professoprotagonistas do conhecimento adquirido.
res que atuavam nas escolas de Reggio Emilia uniram estudos de diferentes áreas, desEdward (2009) afirma que Loris de educação e pedagogia, até comunicação,
Malaguzzi identificava as crianças como pro- arte, história, entre outras, a fim de permitir
dutoras e não consumidoras do aprender, si- uma ampliação das hipóteses relacionadas à
tuação que transforma o estudante de recep- necessidade de enriquecimento do processo
tor para atuante no próprio desenvolvimento, de ensino-aprendizagem, com destaque para
favorecendo o desenvolvimento de habilidades a Educação Infantil, além de analisar situações
fundamentais, permitindo que a autonomia re- de mudanças possíveis no meio educacional.
presenta papel importante na educação.
Portanto, a construção das teorias das
escolas de Reggio Emilia baseava-se em diREGGIO EMILIA E LORIS MALAGUZZI ferentes aspectos estudados por importantes
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
pesquisadores, buscando a construção de uma
aprendizagem significativa, que favorecesse o
Apesar de cada espaço escolar apre- desenvolvimento cognitivo e afetivo das criansentar a própria identidade, a proposta centra- ças, juntamente às habilidades relacionadas às
lizadora das escolas de Reggio Emilia objeti- diferentes disciplinas escolares e da Educação
vava o protagonismo da criança, cabendo aos Infantil.
gestores e professores, a elaboração de estraRinaldi (2014) chama atenção para
tégias adaptadas às necessidades dos alunos,
contando com a participação das famílias na as propostas utilizadas na escola de Reggio
continuação do ensino para o desenvolvimento Emilia, como o oferecimento de condições aos
alunos para a aprendizagem, influenciado por
pleno das competências e habilidades infantis
Piaget, considerando a necessidade de inter
(COLINVAUX, 2014).
relações sociais, que estimulam a interação e
independência no aprender.
Ferretti (2014) afirma que o protagonismo infantil deriva do grego para determinar
Assim também, os trabalhos de Vygotuma peça de teatro, tratando do sujeito que sky, quando abordando a coerência entre penocupa o principal lugar na atuação. Sendo as- samento e linguagem para a formação e exesim, o protagonismo infantil refere-se à partici- cução de ideias e ações. Quanto a Dewey, a
pação da criança como principal ator em suas influência com as pesquisas que defendiam a
decisões, encontrando meios para driblar os aprendizagem como um processo ativo, consacontecimentos a partir daquilo que conhece, truído pelas crianças a partir de experimentaou seja, buscando participação ativa na apren- ções.
dizagem.
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O trabalho realizado nas escolas de
Reggio Emilia influenciado por Loris Malaguzzi, buscou desde o princípio, a participação da
criança em experiências significativas, a fim de
que a aprendizagem representasse algo real. A
partir da união de teorias e estratégias que refletiam a necessidade de desenvolvimento crítico da criança, as novas escolas surgiram com
propostas diferenciadas, implicando na prática
pedagógica inovadora, que busca a potencialização das habilidades infantis, acima da mecanização do ensino (COLINVAUX, 2014).
Segundo Miranda (2014), as atuais metodologias que se baseiam nas escolas sem
muro visam o respeito e a responsabilidade
com as crianças, dependendo da participação
de todos na construção do conhecimento infantil. Loris Malaguzzi influenciou especialmente a
fase da Educação Infantil, quando a tendência
está direcionada à exploração e descobertas
dos indivíduos, favorecendo o desenvolvimento da criatividade, as práticas pedagógicas de
Reggio Emilia podem estabelecer conexões da
criança com o mundo, além de permitir a potencialização das habilidades, considerando a
possibilidade de experimentação da aprendizagem.
As escolas de Reggio Emilia e as propostas de Loris Malaguzzi não planejavam currículos, pois as intenções de ensino estavam
definidas a partir de projetos que estruturam
o trabalho docente, podendo ser modificado
conforme as necessidades das crianças.
Caberia ao docente a observação do
desenvolvimento, dificuldades e potencialidades infantis, buscando estratégias que atendessem todos os aspectos, além de permitir
à criança sua própria tomada de decisão, escolhendo os meios de aprendizagem após reflexões e discussões realizadas conjuntamente
(MARAFON, 2016).

Segundo Colinvaux (2014, p.33): “Em
Reggio Emilia, o professor aprendia a escutar
as palavras e ações da criança, considerando
as múltiplas linguagens identificadas a partir da
observação, prática pedagógica de Loris Malaguzzi”.
Portanto, a prática docente baseada
nas escolas de Reggio Emilia, a partir das propostas de Loris Malaguzzi, dependem do escutar, dialogar e compreender as necessidades
e dificuldades da criança, de modo que seja
possível organizar atividades fundamentais ao
desenvolvimento infantil, partindo dos interesses da criança para alcance da produção do
conhecimento, considerando a possibilidade
de envolvimento da comunidade escolar, desde gestores até familiares (EDWARDS, 2009).
Durante a fase da Educação Infantil, as
escolas com propostas semelhantes à cidade
de Reggio Emilia embasadas nos estudos de
Loris Malaguzzi, propõem a valorização dos
espaços de aprendizagem, de modo que sejam ambientes lúdicos para incentivar a participação da criança em atividades prazerosas,
propiciando o desenvolvimento das linguagens
por meio das artes visuais, músicas, pinturas,
entre outros elementos. A criança assume o
protagonismo de sua aprendizagem, situação
que amplia as possibilidades de descoberta e aquisição do conhecimento significativo
(EDWARDS, 2009).
De acordo com Marafon (2016, p.20):
“A organização dos espaços é fundamental,
pois enriquecem e promovem oportunidades
para as crianças explorarem seu potencial de
aprendizagem social, afetiva e cognitiva”. A
partir de identificada a necessidade de organização de espaços que estimulem a aprendizagem, proporcionando à experimentação infantil, desenvolve-se uma proposta lúdica que
prevê a construção de oficinas com objetos e
ferramentas, favorecendo o desenvolvimento
das múltiplas linguagens da criança.
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Nas escolas inspiradas em Reggio Emilia, as pesquisas de Loris Malaguzzi direcionam
à construção de espaços elaborados com a
participação da comunidade escolar, objetivando estimular a aprendizagem e refletir confiança às crianças, considerando a influência das
características culturais de cada sujeito participante da construção do ambiente educacional, além de intencionar acolhimento e refúgio
aos alunos. Desde os móveis até os materiais,
são escolhidos, projetados e/ou construídos
pelos familiares e professores, com o cuidado
para que a aparência direcione à interação das
crianças (EDWARDS, 2009).

A criança é um ser em construção, capaz de produzir ideias e percepções próprias,
com influência do meio, além de aprender em
diferentes situações e contextos, possibilitando
ao professor a adoção de múltiplas estratégias
para a formação da criança. De acordo com
Marques (2016), a atuação docente na Educação Infantil, embasada nas pesquisas de Loris
Malaguzzi, depende de uma prática sistematizada e enriquecedora, que desafie a criança a
alcançar o pleno desenvolvimento de suas capacidades, cabendo ao professor disponibilizar
e facilitar o acesso às informações necessárias
que garantem o aprender do indivíduo, conduzindo e direcionando cada aluno à aquisição
Gandini (2012) ressalta que as esco- do conhecimento, além da formação crítica e
las de Reggio Emilia, iniciadas pela proposta reflexiva da criança.
da observação e documentação de Loris Malaguzzi são construídas e apropriadas para as
A documentação pedagógica adotaidades e níveis de desenvolvimento que aten- da na Educação Infantil brasileira tem moldes
derá, cabendo ao ambiente a classificação de italianos, iniciada por Loris Malaguzzi, inserida
terceiro educador , precisando ser flexível às no intuito de identificar a prática docente como
modificações e adaptações necessárias na uma possibilidade de compreensão das caracconstrução do conhecimento das crianças.
terísticas, necessidades e potencialidades da
criança, cabendo à documentação o papel de
Como a infância trata-se de um ele- registrar as realizações do processo de aprenmento centralizador em Reggio Emilia, Loris dizagem conquistas ao longo do ano letivo, a
Malaguzzi pesquisou e defendeu a construção fim de assegurar reflexões acerca do desenvolde espaços que refletem os direitos da criança, vimento da criança e sua evolução durante as
bem como a experimentação do conhecimen- fases escolares.
to, buscando a construção da identidade e cultura dos sujeitos.
Portanto, a documentação pedagógica identificada como fundamental por Loris
Malaguzzi, representa uma linguagem visível à
construção dos significados relacionados ao
A PRÁTICA REFLEXIVA DA
processo de ensino-aprendizagem de determiDOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
nada instituição educacional, além de permiLoris Malaguzzi foi um grande defen- tir que o docente perceba suas limitações em
sor de práticas pedagógicas diferenciadas na relação à prática didática, transformando esEducação Infantil, afirmando que toda criança tratégias em possibilidades de aprendizagem
precisa ser enxergada como um sujeito em for- inovadora, que permita à criança um desenvolmação e desenvolvimento, sendo importante vimento pleno, considerando suas potencialiconsiderar suas necessidades individuais, bem dades e limitações.
como observar suas características específicas, a fim de trabalhar com as particularidades
de cada indivíduo.
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A observação da aprendizagem e desenvolvimento das crianças na fase da Educação Infantil caracteriza-se como um dos
elementos principais para registro da documentação pedagógica, pois determina as potencialidades e dificuldades do sujeito durante
o ano letivo vigente, permitindo reflexões para
as séries seguintes (MARQUES, 2016).
A observação nas perspectivas de Loris Malaguzzi, exige do professor de Educação
Infantil uma definição prévia de suas intenções,
diante da possibilidade de análise reflexiva da
realização das crianças, cabendo ao docente
traçar objetivos claros para a observação, a fim
de que seja possível selecionar os aspectos
mais relevantes vivenciados e experimentados
pelos alunos, que precisam de registro, análise
e reflexões, para planejamento de estratégias
intencionais (KNOBEL, 2008).
Loris Malaguzzi afirmava que a observação não se caracteriza como um simples olhar
das ações infantis, mas requer um planejamento docente com as intenções de aprendizagem,
definidas para identificação das crianças com
mais necessidade de auxílio e mediação para
o desenvolvimento de suas habilidades.
Segundo Gomez (2012), durante a
observação docente, deve ocorrer a seleção
daquilo que o professor deseja observar, ou
seja, a definição dos objetos e critérios, pois
não é possível observar todas as crianças em
um único momento. A observação depende da
identificação daquilo que exige maior atenção,
a princípio, seguindo para outros aspectos determinados conforme a relevância, a ocasião, a
necessidade, entre outros fatores direcionadores, cabendo ao docente as devidas considerações para realização da prática.

cumentação pedagógica deve seguir critérios
propostos a partir da análise das situações de
aprendizagem das crianças, sempre cabendo
ao professor o acompanhamento das evoluções das habilidades e desenvolvimento discentes.
Para Gómez (2012), a observação defendida por Loris Malaguzzi trata-se de uma
coleta de informações, relacionando as exigências do currículo da Educação Infantil ao
aprendizado das crianças, determinando uma
necessidade de restrições nas escolhas daquilo que será ensinado e observado, de modo
que seja possível uma identificação mais precisa, ampliando a percepção docente acerca
das diferentes concepções das capacidades
humanas, permitindo intervenções em tempo
real. De acordo com Marques:
No contexto da documentação, observar um grupo
de crianças na Educação Infantil abarca mais do que
tecer uma crônica descrevendo uma série de eventos. Contempla o reconstruir e interpretar, em diferentes níveis, a própria atividade pedagógica, sem
perder de vista os indivíduos que integram o grupo
– as crianças e os professores – e as relações estabelecidas entre eles (MARQUES, 2016, p.38).

Portanto, ao observar, o professor faz
um levantamento de indicadores que permitem
identificar o perfil de seus alunos no coletivo,
mas contempla as necessidades específicas
de cada criança, além de favorecer o estreitamento das relações entre docente e discente.

Sendo assim, a observação caracteriza como uma prática analítica e reflexiva, que
proporciona ao direcionamento das estratégias
docentes para qualidade do processo de ensino-aprendizagem, mas com preocupação, especialmente, ao desenvolvimento das crianças,
Knobel (2008, p.11) afirma que: “a ob- bem como suas potencialidades, habilidades e
servação constitui um processo deliberado e limitações, permitindo um trabalho transformasistemático, orientado por uma pergunta, pro- dor na formação dos sujeitos.
pósito ou problema, dando direcionamento à
observação e registros do professor”. Portanto,
a observação realizada para elaboração da do755
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A função docente está além da entrada
em sala de aula com o propósito de ensino dos
conteúdos para apropriação do conhecimento
pelos alunos, pois na chegada à sala, o professor representa um indivíduo mediador, que
proporciona aos estudantes a capacidade de
percepção e criticidade, a partir do acesso e
análise às informações acerca da situação cultural, social, política e histórica do meio à qual
estão inseridos (MELLO, 2012).

Segundo Facci (2014), o docente na
Educação Infantil, segundo as pesquisas de
Loris Malaguzzi, planeja suas estratégias didáticas considerando o processo pedagógico a
qual as crianças estão inseridas, considerando
ações coletivas, permitindo uma parceria entre
docente e estudante a fim de que a criança
esteja interessada pela sua aprendizagem, tal
como o professor pelo desenvolvimento de sua
turma.

Estas informações chegam aos alunos
por meio do processo de ensinar e aprender,
proporcionada pelo professor, que por sua vez,
desencadeia ações na intenção de priorizar
estratégias de ensino, voltadas à junção pedagógica entre teoria e prática, permitindo aos
alunos a compreensão de temas e assuntos
complexos, mas além disso, facilitando a formação da identidade humana (FOCHI, 2016).

Neste contexto, a rotina pedagógica
que previa apenas a frequência da criança na
escola com atividades desconectadas, atualmente exige a observação, o registro e as devidas reflexões acerca do desenvolvimento das
habilidades e capacidades humanas, já na infância.

De acordo com Duarte (2012), a educação promove a humanização quando direciona a formação dos alunos, desde a Educação Infantil, à apropriação cultural, situação
realizada e concretizada pelos professores, por
meio do ensino e registro do desenvolvimento
das crianças, que requer uma análise posterior,
de modo que a observação de uma ação não
tenha fim em si mesma.
As situações trabalhadas em sala de
aula, desde as estratégias pedagógicas para
contemplação do currículo, até a formação humana dos alunos, dependem de um planejamento docente objetivo, a fim de que a criança
alcance conhecimento de acordo com o acúmulo de experiências sociais, transmitidas no
convivido com diferentes grupos, como a família e a escola. Neste contexto, às instituições
de ensino cabe a sistematização do saber, caracterizando como formação do conhecimento
elaborado e concreto, a partir da espontaneidade da criança que atua como protagonista de
sua aprendizagem (MELLO, 2012).

As pesquisas de Loris Malaguzzi direcionam à percepção de que, quando o professor atua na Educação Infantil, faz-se necessário
o entendimento da complexidade e percepção
da necessidade da documentação pedagógica, relacionando sua prática didática às necessidades humanas, considerando como prioridade o desenvolvimento da criança e refletindo
acerca das potencialidades e limitações discentes, revendo a estratégia docente quando
os objetivos planejados não forem alcançados
(MELLO, 2012).
Para Lima (2015), a observação e o
registro nas perspectivas de Loris Malaguzzi
são fundamentais para a devida construção
da documentação pedagógica, pois ao observar, o professor estabelece relações entre o
aprender e o desenvolvimento efetivo da criança, enquanto o registro oportuniza a revisão e
análise do percurso pedagógico, permitindo ao
docente a percepção daquilo que ainda precisa ser alcançado. Porém, ambas as práticas
não apresentam significados quando a reflexão
acontece superficialmente, situação que não
permite a evolução plena das crianças.
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Deste modo, refletir as práticas pedagógicas proporciona ao professor uma percepção concreta sobre as reais necessidades
de seus alunos, assegurando para que as inovações didáticas sejam construídas em situações efetivas, coerentes e eficazes, sem que
o professor corra o risco de assumir o senso
comum e generalizar sua atuação docente ao
ensino superficial e descontextualizado (DUARTE, 2012).

A documentação pedagógica construída pelo professor da Educação Infantil não se
limita à caracterização de arquivos produzidos
pelas crianças e fotografias, apresentados aos
pais em situações de encontros coletivos, pois
quando o docente assume o compromisso com
a reflexão pós observação e registro e aprende
com sua própria prática, o desenvolvimento da
criança transforma-se em objeto centralizador
do processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Acre (2011), a documentação pedagógica representa o ponto
inicial para que o professor planeje o envolvimento entre teoria e prática, reelaborando estratégias para que a criança alcance o desenvolvimento pleno de suas habilidades.

De acordo com Facci (2014), a reflexão depende do pensar e repensar os objetivos da observação e identificação realizada
nos registros, situação que requer do professor
um equilíbrio entre teoria e prática para promoção das ações necessárias ao desenvolvimento do aluno e efetiva ação da documentação
Segundo Facci (2014), os registros
pedagógica.
são a concretização do pensamento docente,
desde que a reflexão seja coerente e real, sem
Porém, a reflexão identificada por Loris anotações superficiais. Assim, o material proMalaguzzi exige superação do senso comum, duzido que caracteriza a documentação pedacabendo a elaboração das estratégias peda- gógica da criança pode ser interpretado pelos
gógicas embasadas na consciência intencio- professores dos anos seguintes, a fim de que o
nal, ou seja, buscando mudanças conforme as processo seja estendido, permitindo que ocorreais necessidades das crianças, identificadas ra a conclusão anual, mas com aberturas para
na documentação pedagógica.
uma continuação nos próximos anos da formação discente.
Na documentação pedagógica, a reflexão caracteriza-se como a finalização de
Cada parte que compõe o registro,
um processo, envolvendo a identificação das
como anotações, fotografias, trabalhos das
habilidades desenvolvidas das crianças, bem
crianças, entre outros elementos, confere à
como as limitações e dificuldades, cabendo
ao professor rever e replanejar as situações documentação pedagógica uma visibilidade
de aprendizagem, de modo que a criança seja legalmente amparada, que pode ser comparcontemplada ao máximo em relação ao desen- tilhada entre os docentes, a equipe gestora,
volvimento pleno de suas habilidades (LIMA, os familiares e o próprio aluno. Esta situação
possibilita àqueles que leem a documentação
2015).
da criança, uma nova análise e reflexão das
aprendizagens, oportunizando a ampliação do
conhecimento que ainda pode ser apropriado
pelo aprendiz (LIMA, 2015).
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Facci (2014) ainda determina a documentação pedagógica como uma memória
da criança, mas também da prática docente,
construída por meio das propostas de atividades e situações de aprendizagem oferecidas
às crianças, capaz de permitir ao professor um
resgate dos objetos contemplados, bem como
as mudanças que ainda precisam acontecer
no planejamento das ações pedagógicas.
A reflexão das observações e registros
que compõem a documentação, ainda permitem o desenvolvimento de um trabalho pedagógico flexível, de modo que a aprendizagem
infantil esteja em foco, sendo interessante e
instigante às crianças. Deste modo, os registros são um direcionamento às reflexões do
professor, que pode determinar o processo e
ação necessária para qualidade do trabalho
educacional (FOCHI, 2016).

Portanto, a descrição do desenvolvimento infantil, registrado na documentação pedagógica pelos docentes, deve refletir acerca
das aprendizagens vivenciadas e experimentadas pelas crianças, bem como ressaltar as habilidades e potencialidades discentes, permitindo a identificação das limitações e dificuldades
dos estudantes.
O docente deve assumir a responsabilidade e o compromisso com o registro realizado após uma observação coerente e objetiva,
respeitando as situações analisadas conforme
as reflexões individuais e coletivas realizadas
com sua turma.

Para tanto, os registros devem considerar uma série de fatores que indiquem ao
docente a possibilidade do autoconhecimento,
bem como do diagnóstico de sua prática didática. Além disso, estes fatores precisam favorecer a construção de uma análise da mediação docente efetiva, possibilitando as devidas
mudanças em estratégias pedagógicas que
não contemplem as necessidades atuais de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças
(MELLO, 2012).
De acordo com Facci (2014), além da
observação e dos registros, a documentação
pedagógica representa uma construção da história da criança, bem como o desenvolvimento
de suas habilidades, mas abrange a formação
cognitiva, social, cultural e histórica, uma vez
que o processo de ensinar e aprender deve
promover condições para a construção de uma
identidade crítica, transformadora, considerando a criança como sujeito cidadão, desde a
fase inicial da infância.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo acerca da proposta pedagógica de Reggio Emilia proporcionou a percepção da importância das diferentes estratégias e metodologias voltadas a Educação
Infantil, a fim de que as crianças alcancem autonomia na aquisição da aprendizagem, bem como
o desenvolvimento e a potencialização das habilidades fundamentais na formação humana, sendo fundamental a valorização das capacidades cognitivas, afetivas, intelectuais e físicas.
Nas escolas de Reggio Emilia, influenciadas por Loris Malaguzzi, o processo educacional e as evoluções relacionadas ao desenvolvimento da criança, dependem da participação de
gestores escolares, professores e familiares, que pertencem à escola e enriquecem o contexto
educacional com ideias, sugestões e ampliação do ensino realizado na escola, facilitando a
construção do conhecimento à partir da realidade, sem que ocorra a imposição de métodos,
conteúdos e demais situações relacionadas à mecanização do processo de ensinar e aprender.
Diante desta realidade, as propostas e abordagens de Loris Malaguzzi, na cidade de Reggio Emilia servem como referência, especialmente na Educação Infantil, quando a criança está
mais aberta às experimentações, situação facilitada pelas estratégias lúdicas de aprendizagem,
pois a brincadeira representa significados para as crianças. Além disso, na infância, ocorre a
estimulação das habilidades, a fim de que seja possível o desenvolvimento integral do indivíduo,
cabendo à escola a adoção de práticas dinâmicas, inspiradoras e inovadoras.
Loris Malaguzzi pesquisou e defendeu a proposta de que, durante a fase da Educação
Infantil, a prática da construção da documentação pedagógica das crianças tem adquirido um
espaço amplo entre os docentes, a fim de que os devidos registros do desenvolvimento e aprendizagem da criança estejam identificados, transformando arquivos em rotinas de acompanhamento das realizações infantis.
Como documentação pedagógica embasada nas perspectivas de Loris Malaguzzi, caracteriza-se o processo de registro e reflexão da rotina escolar das crianças, baseadas na observação das atividades e ações desenvolvidas, direcionando o professor à percepção da sua
prática didática em relação ao aprendizado das crianças, além de favorecer para o autoconhecimento docente acerca da necessidade de replanejamento das estratégias pedagógicas.
Para que a documentação pedagógica contemple as necessidades da criança e da
comunidade escolar efetivamente, Loris Malaguzzi afirma que cabe ao professor a função de
registrar as observações da criança, de modo que seja realizada uma reflexão sobre os avanços
dos sujeitos, permitindo assim o alcance do desenvolvimento pleno, a partir da identificação das
necessidades individuais dos alunos.
Portanto, a observação e o registro da documentação pedagógica dependem da reflexão
docente, exigindo embasamento teórico para que as considerações sejam relevantes e as informações possam ser analisadas e interpretadas por toda a comunidade escolar, favorecendo,
inclusive, o acesso para os anos letivos subsequentes da criança, de modo que o processo de
ensino-aprendizagem seja contínuo, integrado, contextualizado e transformador, considerando a
importância de envolver a realidade dos alunos à aquisição do conhecimento.
Loris Malaguzzi defendeu que a documentação pedagógica, então,
representa as estratégias que podem direcionar o processo de ensino-aprendizagem à reconstrução dos significados pedagógicos para as
crianças, convertendo práticas tradicionais em situações dinâmicas
para a interação e desenvolvimento do estudante, simultaneamente.
A documentação consolida e relaciona a teoria à prática, registrando
momentos significativos do aprendizado infantil, sem minimizar as
atividades das crianças nas memórias superficiais, mas permitindo a
compreensão do fazer e como fazer.
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GANDINI, L. Reflexões sobre documentação pedagógica. In: EDWARDS, C. Bambini: a abordagem italiana à
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LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS

RESUMO: As campanhas de alfabetização de Jovens e Adultos (EJA) mostram dentro do contexto histórico educacional lutas, histórias de analfabetismo, desfavorecimento, exclusão social, exigindo novas posturas educacionais para a oferta de propostas de trabalho em EJA. A
Educação de Jovens e Adultos deve trazer competências e habilidades para a formação dos
sujeitos autônomos, no qual visões de novos paradigmas pedagógicos trazem concepções
para situações de mudança. Paulo Freire reivindica uma educação libertadora. A formação dos
professores na Educação de Jovens e Adultos é um dilema, pois envolve a questão da preocupação com inserção do sujeito em práticas sociais. Mediante a isto, algumas práticas podem
possibilitar o envolvimento do conhecimento no ato de alfabetizar e letrar.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação; Jovens/ Adultos (EJA); Letramento.
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INTRODUÇÃO

A

Educação de Jovens e Adultos (EJA) teve diversas campanhas, usadas com vários propósitos aos quais foram criticados e na atualidade precisam de novas
posturas que reformulem melhor o resultado final da educação para seu uso na
sociedade. “As práticas de letramento contemporâneas demonstram a eficiência de estratégias
que levam os alunos a interagir com textos reais, contrapondo-se a práticas tradicionais” (PEREIRA; GOMES, 2002, p. 83).
O presente trabalho traz como objetivo geral a abordagem do letramento na Educação
de Jovens e Adultos e como objetivos específicos verificar alguns processos na Educação de
Jovens e Adultos, compreender o perfil do alfabetizador da Educação de Jovens e Adultos e
verificar alguns princípios norteadores do letramento na Educação de Jovens e Adultos.
Diante da história da educação, como é possível valorizar a Educação de Jovens e Adultos diante das expectativas da atualidade? A justificativa do trabalho é por conta da não valorização da sociedade em relação às pessoas que não puderam terminar seus estudos na idade
própria, restando a exclusão social e o preconceito.
O trabalho terá início trazendo conceitos da Educação de Jovens e Adultos em alguns
processos históricos, depois verifica-se alguns traços do alfabetizador da EJA e finalizando com
propostas de ensino com letramento para a EJA.
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ALGUNS PROCESSOS HISTÓRICOS NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
De acordo com Pereira e Gomes
(2002), ao ser verificado a história no contexto
comunicacional, é encontrado razões pelo qual
a escola não foi acessível a todos, no qual a
própria história da colonização brasileira remete ao entendimento da exclusão social, presente desde os mais remotos tempos da civilização, tendo o significado que a história dessas
pessoas não tiveram acesso ao conhecimento
escolar da cultura letrada e elas não pode ser
contadas.

O que se pretende com a oferta de propostas de
trabalho em EJA, sejam elas institucionais ou não,
remete à valorização dos saberes adquiridos na labuta da vida e da sobrevivência, tendo a escola, ou
mesmo a sala de aula, o espaço onde não se limite
a possibilidade de penetrar na experiência do outro
(PEREIRA; GOMES, 2002, p. 21 e 22).

Para as autoras, é importante destacar
que no ponto de vista político a educação de
pessoas jovens e adultas deve buscar, pelos
procedimentos que proclama uma educação,
aprendizagens e competências que contribuam para a formação dos sujeitos autônomos
com possibilidade de intervenção, de forma
Soek, Haracemiv e Stoltz (2009) co- significativa, na construção de uma sociedade
locam que ao conhecer a trajetória históricas cidadã.
das lutas de alfabetização, é possível estabeSoek, Haracemiv e Stoltz (2009) colecer paralelos com a história do próprio país,
no qual a história da Educação no Brasil e locam que no Brasil, pela Campanha de Edua Educação de Jovens e Adultos existe uma cação de Adultos, nos princípios do método
compreensão do analfabetismo, situação que Laubach, criado um material específico para o
ocorreu durante séculos, desde o período da ensino da leitura e da escrita, ao qual a educação dos adultos se desenvolveu com base
colonização,
em atividades de alfabetização com códigos
A educação de jovens e adultos tem sido uma das te- linguísticos e valores culturais que permitiam
máticas em educação com menor avanço efetivo ao a participação social, “pois essa alfabetização
longo da história do sistema educacional brasileiro. era orientada para integrar os adultos iletrados
Ao público menos favorecido socioeconomicamente, no meio em que viviam, ensinando-lhes, fundatem restado o reconhecimento do menor favoreci- mentalmente, a leitura, a escrita e o cálculo mamento, mas não têm sido direcionadas políticas ca- temático (SOEK; HARACEMIV; STOLTZ, 2009,
pazes de superar o problema do acesso, permanên- p. 11).
cia e conclusão de uma parcela ainda significativa da
população brasileira (CORTADA, 2016, p. 41).

Pereira e Gomes (2002) coloca que a
educação de pessoas jovens e adultas é destinada a uma parcela da população que não teve
acesso à escolarização e estão à margem de
um saber exigido por uma sociedade letrada,
se constituindo em uma ação com objetivos de
dar a possibilidade de oferecer resposta a um
significativo contingente da população, no qual
o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e considerando os avanços da ciência
e da tecnologia que impõem novas posturas
e saberes como exigência para o ingresso do
mundo do trabalho,

De acordo com as autoras, a Campanha mostrou-se vitoriosa na primeira década,
possibilitando a elevação da taxa de alfabetização, depois surgindo outras campanhas, e
na década de 1950, denunciava-se o caráter
superficial do aprendizado em um curto período de alfabetização e uma inadequação de um
método para uma população adulta, usando
uma mesma cartilha para diferentes regiões do
país, surgindo um novo paradigma pedagógico
sobre o problema de analfabetismo na visão
de Paulo Freire,
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Segundo Pereira e Gomes (2002) fazendo uma reflexão pedagógica em cima da
modalidade de ensino, é necessário levar em
consideração as dimensões sociais, éticas e
políticas, atualizando-as diante das novas exigências culturais e aos paradigmas que formam a educação popular, tendo em vista que
a pessoa jovem ou adulta é atribuído uma resDe acordo com Cortada (2016) colo- ponsabilidade de um saber adquirido na forma
ca que a experiência de Paulo Freire para Al- de trabalho da vida.
fabetização de Adultos conduz a repensar nas
práticas pedagógicas em sala de aula “Não é
Capucho (2012) relata que o capitalispossível transformar a situação de opressão mo e sua ideologia, o liberalismo, mantiveram
sem que o oprimido se conscientize de sua si- desde o início uma relação ambígua e conflitutuação, [...] num incomodar-se, traduz o que osa com a educação, e, portanto com a escoaprendeu em situações de mudança que o la, a qual, de um lado, se afigura necessária,
conduzem à libertação e consequente autono- e, do outro, desperta temor, no qual a concepmia” (CORTADA, 2016, p. 186).
ção de formação para a cidadania esteve, no
processo histórico, predominantemente ligada
Desta forma, entende-se que a educa- à tese liberal da imaturidade, despreparo das
ção de Jovens e Adultos nas décadas anterio- camadas populares para a convivência social,
res, apesar de apresentarem propostas inova- necessidade de contenção dos anseios popudoras, na prática, nas palavras de Paulo freire, lares e submissão das massas.
era uma educação que não trazia autonomia,
ou seja, as pessoas não conseguiam fazer o
Tal concepção aponta a necessidade
uso da leitura e da escrita práticas sociais, tra- de preparação prévia para o exercício da cizendo uma exclusão social, chamada por Pau- dadania, de onde pode se derivar que a cidalo Freire, da “Pedagogia do oprimido”, onde as dania se constitui em um saber fazer, possível
cartilhas foram criticadas pela transmissão de e necessário de ser ensinado/aprendido, com
conhecimentos, no caso depositados.
vistas, em última análise, a formar e conformar
para a ordem estabelecida,
Carvalho (2010) coloca que Paulo Freire pretendia que a educação libertasse os opri- No cenário das contraditórias relações sociais engenmidos da condição de pobreza e inferioridade dradas pelo capitalismo, é possível verificar que as
em que viviam, no qual Freire argumentava mé- forças conservadoras dão destaque à importância da
todos tradicionais, velhas cartilhas e não tinha cidadania na busca de fazer crer que esta é conquisnada a ver com o universo dos adultos,
ta derivada da democracia representativa, ou seja,
Paulo Freire criticou a chamada “educação bancária” que considerava o analfabeto como alguém que
não possui cultura ou conhecimento, uma espécie
de banco no qual o alfabetizador deveria depositar o
conhecimento. Como contraponto a esse modelo, o
educador faz referência à educação problematizadora (SOEK; HARACEMIV; STOLTZ, 2009, p. 13).

A educação proposta por Paulo Freire não se caracteriza pela transmissão de conhecimentos, como se
processo de ensino e de aprendizagem circulasse
em uma rua de mão única. Tomando o alfabetizando como sujeito de sua aprendizagem, ele propunha
uma ação educativa que não negasse a cultura, mas
que a fosse transformado por meio do diálogo, ancorado no tripé alfabetizador/alfabetizando/objeto do
conhecimento (SOEK; HARACEMIV; STOLTZ, 2009,
p. 15).

reduzem-na aos direitos políticos, cabendo portanto,
ao Estado democrático representativo ao aperfeiçoamento do já instituído (CAPUCHO, 2012, p. 30).

Nesse entendimento, Capucho (2012)
coloca que a cidadania é sinônimo de autonomia individual, considerando o indivíduo sujeito autônomo, ou seja, cidadão cada vez mais
dependente do Estado e se efetiva no regime
democrático liberal, compreendido enquanto
regime da lei e da ordem para a garantia das li765
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berdades individuais. Então, a formação para a
cidadania vai além dos muros da escola. Ela é
forjada no dia a dia das relações dos indivíduos e nos conjuntos das organizações da sociedade, pois a cidadania é uma situação política,
social e econômica dependente de condições
concretas.
FCE (2018) coloca que em geral, os
alunos de EJA conhecem bem a discriminação
social de todas as ordens, nos quais as vivências de determinadas experiências os levam a
esconder sua origem e a renegar ou desvalorizar aspectos de sua cultura, por considerá-los
menores ou sem importância.
Desse modo, o ensino deve empenhar-se no sentido de que o aluno possa construir e reconstruir sua relação com saberes populares, com suas festas, danças e costumes,
valorizando-os e percebendo a riqueza do patrimônio sociocultural brasileiro. Assim, esses
alunos poderão ser capazes de valorizar e de
se interessar em conhecer culturas de outros
povos e nações.

início do século XX com a expansão do processo de
industrialização e urbanização, emergindo a necessidade de se consolidar um sistema público de educação elementar no país. Nesse sentido, a EJA começa
a traçar seu espaço na educação brasileira a partir
da década de 30 (SOARES, 2018, p. 4).

A formação nessa perspectiva não
pode circunscrever-se ao espaço escolar, mas
também não pode-se desconsiderar que esse
seja o espaço privilegiado para que jovens e
adultos, das camadas populares, tenham acesso ao conhecimento historicamente produzido
e também as vivências marcadas pelo entendimento mútuo, respeito e luta por direitos, ou
seja, espaço com potencial para o fortalecimento da democracia e promoção da cidadania (CAPUCHO, 2012).

A desintegração social, resultante do
período ditatorial a que foi subjugada a sociedade brasileira, agravada pelo dilaceramento
promovido pelas políticas neoliberais e pela
racionalidade do mercado, coloca grandes desafios para a Educação de Jovens e Adultos,
principalmente quando desenvolvida no seio
Antigamente o mercado de trabalho de escolas comprometidas com a comunidade
não exigia muito estudo, a maioria eram ser- e com a formação integral do ser humano (CAviços para homens e pesados. Serviços em PUCHO, 2012),
fábricas e indústrias, que ofereciam um breve
treinamento aos seus funcionários. Portanto, No que tange à negação ao direito ao acesso à edua educação no Brasil era voltada para o lado cação é comum diferentes instâncias governamenprofissional. Conforme a modernidade trouxe tais negarem investimentos em políticas que promoa tecnologia, algumas pessoas foram ficando vam a busca ativa dos cidadãos que se encontram
fora do mercado de trabalho, sem estudo e ainda fora do sistema educacional (CAPUCHO, 2012,
sem conhecimentos tecnológicos, muitos pre- p. 44).
cisavam da alfabetização e prosseguir os esConsiderando todas as especificidatudos,
des da EJA, organizar uma proposta curricular
Os efeitos de tais políticas de educação são óbvios a partir de uma listagem de disciplinas obrigae por nós conhecidos, a produção do analfabetismo tórias com respectivas cargas horárias não é
em larga escala no Brasil. O que não se configurava provavelmente o melhor caminho a ser seguigrande problema para os governantes, visto que o do. Ao contrário, uma exigência da qual não se
Brasil era um país quase que exclusivamente agrário, pode escapar reside na inversão da lógica que
num contexto em que a cultura letrada não se fazia tradicionalmente presidiu a organização currinecessária para as famílias sobreviverem, bastavam cular da EJA (FCE, 2018).
ter suas terras para plantarem e alguns animais para
criarem. Entretanto, este cenário começa a mudar, no
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Uma possibilidade de inversão dessa
lógica consiste em identificar as capacidades,
competências ou habilidades que se pretende
que o jovem e o adulto construam e desenvolvam, e tomá-las como indicadores para guiar
a proposta pedagógica, a seleção e a organização de conteúdos dos diferentes âmbitos
de conhecimento, a destinação de tempos e
espaços curriculares etc (FCE, 2018).
A interrupção da trajetória escolar produz nos alunos
da EJA, muitas vezes, um comportamento bastante
introvertido e o medo de se posicionar, de dar sua
opinião; desse modo, o resgate de sua autoestima, a
construção da confiança em suas próprias opiniões
são capacidades importantes a serem desenvolvidas, aliadas também à ideia de que é preciso ouvir
as opiniões dos outros, considerá-las, permanecendo
aberto ao diálogo (FCE, 2018).

LHOW, 2010, pg. 56). Pessoas que queriam
ser inseridas no mercado de trabalho e principalmente na sociedade.
Logo, conforme FCE (2018) formar
para o exercício da cidadania pressupõe a
participação política de todos na definição de
rumos, não apenas na escolha de representantes políticos, mas também na participação em
movimentos sociais e no envolvimento com os
temas e questões da nação e em todos os níveis da vida cotidiana. As mudanças no mundo atual exigem que se compreenda melhor o
mundo, para nele atuar de maneira crítica, responsável e transformadora. Esse é o contexto
em que se definem as capacidades a serem
desenvolvidas.
Evidentemente os alunos jovens e adultos já são cidadãos e participam da vida em
sociedade; no entanto, a escola deve lhes proporcionar a ampliação de espaços de participação, aguçando o espírito crítico e mostrando
a importância de sua contribuição no desenvolvimento de uma sociedade mais justa social e
economicamente.

Ao definir os objetivos gerais do Ensino
Fundamental, os PCN indicam capacidades relativas aos aspectos cognitivos, afetivos, físicos,
éticos e estéticos, de atuação e de inserção social, de forma a expressar a formação básica
necessária para o exercício da cidadania, nortear a seleção de conteúdos e as abordagens
didáticas. Isso deve levar em consideração que
O ALFABETIZADOR NA EDUCAÇÃO DE
o mundo atual exige das pessoas capacidades
JOVENS E ADULTOS
que se relacionam em diferentes dimensões da
vida: trabalho, família, participação social e poDe tantos programas e Campanhas
lítica, lazer e cultura (FCE, 2018).
para alfabetização do Jovem e Adulto, entra a
indagação referente à formação dos professoA decisão de alfabetizar uma parcela da população res de alfabetização e sua formação.
jovem, adulta e idosa é uma tarefa desafiadora nos
aspectos pedagógicos, políticos, sociais, éticos e
operativos, uma vez que as pessoas não foram apenas destituídas do direito de ler e escrever, mas são
também impedidas de outros direitos sociais que fazem de uma pessoa comum uma cidadã do mundo
(NASCIMENTO; SILVA, 2011, p. 9).

De acordo com Kleiman e Matencio
(2005), o estudo das práticas de letramento
de jovens da periferia urbana engajados em
iniciativas grupais de participação política e
ação comunitária podem produzir referências
interessantes para os agentes que atuam no
sistema de ensino, como nos programas eduPorém, a educação voltada para Jo- cativos não-formais, enfrentando dilemas na
vens e Adultos tiveram vários programas em grande atualidade,
desenvolvimento e mesmo assim, chegamos
ao século XXI com uma alta taxa de pessoas
que não têm o domínio sobre a leitura, a escrita
e as operações matemáticas básicas” (STRE767
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A formação de professores para a educação de jovens e adultos (EJA) nas universidades desenvolveu-se tardiamente, de maneira tímida e irregular. Área
de ensino destinada às camadas mais pobres da
população, relegada ao segundo plano das políticas
governamentais, associada a, ou confundida com,
ações filantrópicas parcamente estruturadas, a EJA
custou a ser reconhecida como objeto de pesquisa,
ou conteúdo de disciplinas acadêmicas e cursos de
extensão (CARVALHO, 2010, p. 159).

A autora critica a postura pelas práticas de professores da EJA, no qual, desde as
primeiras campanhas de alfabetização, houve
uma prática de improvisação de professores
de EJA baseada nos falsos pressupostos, que
considerava que qualquer pessoa alfabetizada
poderia ensinar um adulto a ler e o investimento em alfabetização dos adultos não era rentável, logo, deveriam gastar o mínimo possível
com aqueles que não aprenderam a ler na idade apropriada,

Ou seja, de alguma forma as professoras da atualidade reconhecem algum sistema
de alfabetização que serviram como conhecimento no percurso da vida, levando ainda
como referência.
Soek, Haracemiv e Stoltz (2009) colocam que o papel do alfabetizador não deve
atuar sobre o que o alfabetizando já sabe, mas
intervir para levá-lo a conhecer e dominar aquilo que não sabe. “O alfabetizador deve ter em
mente que a organização dos conceitos deve
apresentar certa sequência que vai do geral ao
particular e do mais simples ao mais complexo.

Kleiman e Matêncio (2005) coloca que
a sala de aula é um local de mudança em que
as práticas discursivas, sociais e de letramento
ocorram com objetivo de ensino e de aprendizagem, no qual o papel do professor como
mediador é o de um mobilizador dos sistemas
A EJA, de acordo com a Lei n.º 9394/96, é uma mo- de conhecimentos pertinentes, dos recursos e
dalidade da educação básica com especificidades das capacidades.
próprias que deve, por isso, receber um tratamento
consequente. Para tanto, além das adequações curriculares que orientam o que ensinar, deve-se, também, levar em conta a forma, ou seja, como ensinar
(SOEK; HARACEMIV; STOLTZ, 2009, p. 43).

Castanheira, Maciel e Martins (2008)
questiona que o ato de ensinar a ler e a escrever
é mais do que possibilitar o simples domínio de
uma tecnologia ou criar condições para inserção do sujeito em práticas sociais de consumo
e produção de conhecimento e em diferentes
instâncias sociais e políticas, mas devem ter ciência da complexidade do ato de alfabetizar e
letrar, no qual o professor é desafiado a assumir
uma postura política que envolve o conhecimento e o domínio do que vai ensinar.
De outro lado, de acordo com Kleiman e
Matencio (2005), as professoras em depoimentos relatam o papel da escola na sua formação
como leitoras, mostrando, que de alguma forma,
que as escolas deram conta de formar leitores
autônomos e proficientes, onde foram ponderadas práticas vividas e diferenciadas.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DE
LETRAMENTO PARA JOVENS E
ADULTOS
Soek, Haracemiv e Stoltz (2009) em
questão dos termos da legislação, as recomendações são direcionadas para se buscar condições, alternativas e currículos adequados à
realidade desses sujeitos, ou seja, uma prática
de alfabetização que leva em conta os saberes,
os conhecimentos até então produzidos e as
experiências de vida dos alfabetizandos,
Os desafios da EJA exigem um olhar cuidadoso sobre as questões que podem interferir na motivação
do alfabetizando, em sala de aula, uma vez que um
dos fatores que dificultam a aprendizagem encontra-se no fato de o alfabetizar iniciar ou recomeçar a
escolarização na fase adulta (SOEK; HARACEMIV;
STOLTZ, 2009, p. 22).
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Ao certo, que, além das questões de
motivação, os alunos da EJA, de acordo com
as autoras, já possuem uma bagagem de conhecimentos adquiridos em outras instâncias
sociais, no qual a escola não é o único espaço
para produção e socialização dos saberes e
as experiências de vida são significativas para
o processo educacional e devem ser considerados.

zador são sujeitos do processo de apropriação
na construção de conhecimentos.

Nesta mesma perspectiva, Soek, Haracemiv e Stoltz (2009) sugere que o letramento
não se restringe ao aprendizado automático e
repetitivo de códigos convencionais da leitura e
da escrita ensinados tradicionalmente na escola, mas deve ser denotado diferentes usos na
sociedade, na vida cotidiana, no qual o letraCortada (2016) coloca que compreen- mento não acontece apenas dentro da classe
der que a EJA se faz necessário, devido à sua de alfabetização, ele acontece de forma contíimportância no cenário educacional como ins- nua para o resto da vida.
trumento de inclusão da fração da sociedade
cujas oportunidades foram subtraídas por efeiDe acordo com Leal, Albuquerque e
to da situação política, econômica, social ou Morais (2010) entender a relação entre alfabecultural do país.
tização e letramento é fundamental para que
possamos construir práticas construtivas e efePereira e Gomes (2002) coloca que tivas de ensino da leitura em turmas da Educadeve ser despertado no docente a consciên- ção de Jovens e Adultos.
cia de que a cidadania do outro depende da
própria cidadania, constituindo em uma tarefa
Logo, conforme os autores, a inserção
das mais prementes e uma grande conquista, em práticas que envolvem a leitura escrita de
sendo necessário deixar de lado a formalida- diferentes textos não possibilita, por si só, que
de dos conteúdos e trabalhar sempre em uma crianças, jovens e adultos analfabetos desenperspectiva social e política, através de ações volvam uma autonomia para ler e escrever os
pedagógicas que permeiam o elemento norte- diferentes textos que circulam na sociedade.
ador da formação como parte significativa para Embora alguns sujeitos tenham se alfabetizado
os que atuam nos setores educacionais,
por meio da inserção nessas práticas. Até hoje,
o desejo de ler e escrever palavras e textos
As mudanças que estão ocorrendo na sociedade exi- que circulam na sociedade leva jovens e adulgem patamares superiores de aprendizagem, reque- tos analfabetos a irem e retornarem à escola,
rendo um processo de educação ao longo de toda a às salas de aula de alfabetização.
vida, por isso o processo educativo tem que ser considerado em suas dimensões sociais, éticas e políticas, permeadas de conteúdos que influenciam a atuação consciente dos alfabetizadores como agentes
transformadores (PEREIRA; GOMES, 2002, p. 24).

Desta forma, as autoras colocam que
caminhando nessa perspectiva de mudanças
educacionais significativas para caminhar em
direção aos princípios norteadores de ação
pedagógica que traga a relação entre o letramento e o exercício mais consistente no desenvolvimento de um saber crítico-contextual responsáveis pelas transformações da realidade e
ter o entendimento que alfabetizador e alfabeti-

Não há consenso, no entanto sobre o
que significa esse ensino/ aprendizagem da
leitura e da escrita, pois ao longo da história,
diversas mudanças na concepção de alfabetização foram efetivadas, o que é bastante compreensível, dada a natureza cultural dos conhecimentos (sobre o funcionamento do alfabeto,
sobre os textos em que é usado) e das práticas
que são exercitadas tais conhecimentos (LEAL;
ALBUQUERQUE; MORAIS, 2010),
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Pesquisas têm apontado que mesmo em países desenvolvidos, que apresentam índice de analfabetismo
zero, muitas pessoas com níveis elevados de escolarização não conseguem fazer uso da leitura e da
escrita para finalidades corriqueiras, como preencher
um requerimento ou formulário e compreender textos
instrucionais, como regras de jogos (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2010, p. 18).

Capucho (2012) coloca que o papel da
educação como espaço privilegiado para construção de sujeitos de direitos, e também para a
formação de uma cultura de direitos humanos
traz à tona a necessidade de pensar o cidadão
em suas relações com o direito à educação e a
efetiva participação nas estruturas político-econômico-social e cultural da sociedade.

Simões (2006) relata que observadas
as dificuldades enfrentadas pelos professores
de língua, em geral, e pelos alfabetizadores em
especial, resumindo alguns pontos importantes
dos aspectos fônicos da língua portuguesa a
serem considerados durante o aprendizado da
leitura e da escrita. Sabe-se que o domínio das
formas escritas não pode ser adquirido imediatamente, ele se faz com a prática da língua,
muitas leituras e muitas escritas.

O direito à educação é conquista histórica, constituindo fundamento para o exercício da cidadania, uma vez que essa foi tomada
como condição necessária para laicizar o saber, a moral e a política, separando nitidamente
fé e razão, natureza e religião, política e igreja,

Leal, Albuquerque e Morais (2010) coloca que o ensino da leitura e da escrita baseado em métodos sintéticos ou analíticos predominou no país até meados da década de 1980,
nos quais as experiências de alfabetização de
crianças e adultos se apoiavam, principalmente, no uso de cartilhas de base silábica e fônica, quais predominavam a leitura de textos
artificiais, considerando alfabetizadas aquelas
pessoas que conseguissem ler (decodificar) e
escrever (codificar), ao final do ano letivo da
alfabetização, as palavras, frases e textos presentes em tais materiais. Mas essa prática tradicional de alfabetização, na qual primeiro se
aprende decifrar uma sequência de passos/
etapas, para depois ler efetivamente, não garante a formação de leitores/ escritores,
Os alunos que ingressam nas turmas de alfabetização, são considerados, sejam crianças, jovens ou
adultos, possuem experiências de letramento e conhecimentos sobre diferentes gêneros com os quais
convivem, cotidianamente. Essas experiências, no
entanto, não garantem que desenvolvam uma autonomia para ler ou escrever textos diversos (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2010, p. 19).

Jovens, adultos e idosos precisam ser reconhecidos
como sujeitos de direito, pois, em virtude das situações de desigualdade presentes na sociedade brasileira, e ausência do Estado na garantia dos direitos,
lhes foi negado o direito à educação no passado, e
lhes é dificultado no presente. O que valida a reivindicação de caráter afirmativo às políticas destinadas a
essa população, com vistas a universalizar a educação em nosso país, ou seja, as políticas públicas precisam focar medidas especiais e emergenciais com
o objetivo de eliminar desigualdades historicamente
acumuladas (CAPUCHO, 2012, p. 23).

Castanheira, Maciel e Martins (2008)
relata que 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 domínio
de conhecimentos e atitudes fundamentais envolvidos nos diversos usos sociais da leitura e
da escrita. Para que isso ocorra, 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 acadêmicos quanto
para os professores que atuam nas turmas de
alfabetização.
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Leal, Albuquerque e Morais (2010) coloca que a alfabetização é concebida como
processo de apropriação da escrita alfabética,
ou seja, a compreensão, por parte dos sujeitos,
dos princípios que regem esse sistema notacional. Já o letramento se relaciona aos usos
efetivos da escrita em atividades de leitura e
escrita de textos, em contextos diversos.
O primeiro estaria relacionado, portanto, à aprendizagem da notação alfabética, enquanto o segundo envolveria o uso e produção
da linguagem que se usa ao escrever, isto é,
dos gêneros textuais escritos que circulam nas
interações sociais,
Para alfabetizadores de adultos, saber que é possível
ser alfabetizado, em algum nível, por pessoas que
têm pouca familiaridade, com processos de leitura
e escrita, pode ser um bom ponto de partida para
discutir o que é ser analfabeto numa sociedade cujo
nível de letramento permite diversas formas de inserção ou exclusão nos usos desse instrumental (LEAL;
ALBUQUERQUE, 2007, p. 42).

Castanheira, Maciel e Martins (2008)
relata que para alfabetizar letrando, é necessário que o professor assuma muitas posturas,
de modo que a prática pedagógica seja conduzida no sentido de viabilizar a formação de
um sujeito que não apenas decodifica/codifica
o código escrito, mas exerça a escrita nas diversas situações sociais que lhe são demandadas.
Se de um 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, nos quais 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; MACIEL; MARTINS,
2008).

Capucho (2012) coloca que a Educação de Jovens e Adultos trata de um conhecimento básico, necessário a todos. É um direito humano fundamental e meio de acesso
a saberes diversificados, em que professores
atuantes nessa modalidade não devem ficar à
mercê de vontades ou induções de políticas
fragmentadas e pontuais.
Precisam retomar a compreensão da
escola enquanto espaço de contradições, dos
projetos antagônicos e se comprometer com
a construção de uma sociedade na qual a
igualdade e a tolerância não estejam a serviço da ordem, mas que promovam efetivamente
a ruptura com os mecanismos geradores de
desigualdade, pois enquanto houver igualdade
entre os desiguais, não será possível passar da
esfera da necessidade para a liberdade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação de Jovens e Adultos por muitos anos foi desvalorizada e tratada como uma
exclusão na história da Educação, pois as pessoas que não puderam terminar seus estudos na
idade própria, por algum problema educacional ou pessoal, esperam encontrar oportunidades
que mudem a sua realidade social, econômica e interativa.
Desta forma, alfabetizar letrando as pessoas da EJA, pode de alguma forma, aproximá-los das questões cotidianas ao qual estão inseridos, da atualidade que está cada vez mais
exigente, transformando-os em sujeitos autônomos capazes de transformar a própria realidade.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Ao apresentar questões anexas ao processo de alfabetização e letramento, compreende-se que são métodos inseparáveis e necessitam estar sempre atrelados. Para um processo educativo com práticas sociais de leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, o letramento é indispensável. Por conseguinte, o presente artigo objetiva destacar o
letramento como uma prática pedagógica a ser realizada no processo de educação, investigar
o processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental e compreender as práticas pedagógicas corroboradas a alfabetização e letramento. Para elucidar este
artigo, foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros e artigos científicos, com aportes
teóricos tais como Ferreiro (2003, 2004), Soares (2001, 2003, 2004), TfounI (1995, 1998) e
também em documentos educacionais entre os quais: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDBEN (Lei nº 9.394, de 1996) e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998). Esta pesquisa é baseada em uma investigação descritiva, que pondera o
processo de ensino-aprendizagem da alfabetização e letramento de alunos nos anos do ensino fundamental. Partindo da hipótese que o sistema educacional deve prever maneiras de
oferecer possibilidades de um aprendizado integral a seus alunos. Para tanto, é preciso que se
tenha um olhar individual e reflexivo, em todas as etapas de ensino e não somente nos anos
iniciais. Acredita-se ser função do educador e de todos os componentes da unidade escolar
promover um ambiente afável que contribua para o processo de alfabetização corroborado
com as práticas sociais do sujeito para assim iniciar sua construção de ensino.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Aluno; Processo.
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INTRODUÇÃO

O

processo de alfabetização e letramento para uma criança nos anos iniciais do
ensino fundamental é uma ação permeada de desafios e conquistas. Ensinar é
uma prática humana no intuito de melhorar e desenvolver habilidades, competências e saberes que são essenciais ao convívio social.
Todavia, este processo educativo deve ser uma forma de se apontar direções e não
fracassos, cabe ao educador um olhar crítico e cuidadoso ao fazê-lo, respeitando que cada ser
é único, carregado de histórias e vivências diferentes, consequentemente pondera-se que não
exista um modo único que se encaixe em todos os processos, sendo necessário um olhar individual,
[...] dificuldades e impossibilidades devem-se ao fato de que o letramento cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais; o conceito de 12 letramento envolve,
portanto, sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição (SOARES,
2009, p. 65).

Isto posto, o objetivo geral deste estudo é destacar o letramento como uma prática pedagógica a ser realizada no processo de aprendizagem, como objetivos específicos, investigar
o processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental e compreender as práticas
pedagógicas apoiadas a alfabetização e letramento.
A investigação deste tema sobreveio, pois, ao iniciar a vida escolar, a criança já
carrega consigo seus próprios conhecimentos prévios a respeito da escrita, de modo que não
se pode ignorar esses saberes e partir de tais conhecimentos construir o processo de alfabetização. Entende-se que adquirir a leitura é algo que ocorre naturalmente, do mesmo modo que
se fala. Entretanto, esta habilidade só é concretizada se for ensinada, assim como a fala, não
terá sucesso sem ajuda. Em vista disso, investigar sobre este tema, permite refletir acerca dos
diversos benefícios de um processo de alfabetização com letramento.
Uma das maneiras de se abordar o processo de alfabetização e letramento como
uma ação competente para a construção de ensino, é averiguar o conjunto de leis e documentos
oficiais, no enfoque relativo à educação, nomeadamente como a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN, 9394/96) e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), além de uma investigação bibliográfica baseada em autores especializados
neste tema.
Por conseguinte, este artigo abordará os aspectos da alfabetização e letramento, alfabetizar e letrar nos anos iniciais e as práticas pedagógicas apoiadas a alfabetização e letramento. Ao
fechamento, as ponderações finais, retomam sucintamente as principais considerações expostas
difundidas na pesquisa.
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Isto sugere levar para a sala de aula
uma variedade textual que permita às crianças
Almeida (2014, p. 205) explica que o ponderar a respeito da língua que se registra a
letramento “designa na ação educativa de de- norma culta ou padrão,
senvolver o uso de práticas sociais de leitura e
escrita, inicia-se um processo amplo que torna O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo
o indivíduo capaz de utilizar a escrita em di- da escrita tal qual ele é concebido pelas instituições
versas situações sociais”. Alfabetizar letrando que se encarregam de introduzir formalmente os sué ampliar atuações significativas de aprendiza- jeitos no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a
gem sobre a língua, de maneira a adequar oca- escola, a mais importante das agências de Letramensiões onde a criança consiga interagir com a to, preocupa-se não como letramento prática social,
escrita a partir de modos legítimos explanados mas com apenas o tipo de prática de letramento, a alnas diversas circunstâncias de comunicação, fabetização, o processo de aquisição de códigos (alsignificando esta ação sendo algo praticável a fabético, numérico) processo geralmente concebido
em termos de uma competência individual necessácontar da educação infantil,

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que saber ler e escrever, já o indivíduo letrado,
indivíduo que vive em estado de letramento, é não
só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que
usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura
e a escrita, responde adequadamente às demandas
sociais de leitura e de escrita (SOARES 1998, p.3940).

ria para o sucesso e promoção na escola. Já outras
agências de letramento, como a família, a igreja, a
rua como lugar de trabalho, mostram orientações de
letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995, p. 20).

De acordo com o autor, é dever da
escola se atentar à aquisição de códigos (alfabético, numérico) relacionados às práticas
sociais dos educandos, já que, o letramento
é considerado uma ferramenta indispensável
à promoção do sujeito em suas habilidades e
Ser considerado indivíduo letrado, é competências.
conseguir se sobressair no meio em que vive,
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
ou seja, a leitura e escrita por vezes não são
os principais componentes para ele sobreviver Nacional (LDBEN, 9394/96), revisou os ciclos
a sociedade, visto que seus conhecimentos de para organizar o ensino em diversos Estados, e
mundo são suficientes para todas as deman- desde então passou a reconhecer a alfabetização, não somente como uma ação mecânica,
das de sua vida,
mas como um meio de saber viver e conquisA experiência com textos variados e de diferentes gê- tar a cidadania. Por conseguinte, dentro deste
neros é fundamental para a constituição do ambiente contexto de grandes transformações culturais,
de letramento, a seleção do material escrito, portan- sociais, políticas, econômicas e tecnológicas,
to, deve estar guiada pela necessidade de iniciar as o termo “letramento” surgiu, ampliando o sencrianças no contato com diversos textos e de facilitar tido do que tradicionalmente era reconhecido
a observação de práticas sociais de leitura e escrita por alfabetização (SOARES, 2003, p. 2).
nas quais suas diferentes funções e características
sejam consideradas. Nesse sentido, os textos de literatura geral e infantil, jornais, revistas, textos publicitários, entre outros, são os modelos que se podem
oferecer às crianças para que aprendam sobre a linguagem que se usa para escrever (BRASIL, 1998, p.
151-152).
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“Enquanto a alfabetização se ocupa
da aquisição da escrita por um indivíduo, ou
grupo de indivíduos, o letramento focaliza os
aspectos sócio históricos da aquisição de um
sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI,
1995 apud MORAES, 2005, p. 4). A junção
de alfabetizar e letramento, promovem aprendizados fundamentais para as práticas sociais
do indivíduo, visto que, somente a aquisição
alfabética e numérica apesar de importantes,
são incompletas para formação plena de um
sujeito.
Conforme Tfouni (1995), a alfabetização tem a função de levar para o sujeito a escrita apropriada, já o letramento tem a intenção
de inserir o indivíduo em uma realidade social
histórica dentro da sociedade em que vive.
Ferreiro (2003), elucida que a alfabetização inicia desde muito cedo na vida da
criança e isso ocorre ao longo de sua vida, ao
aprender o sujeito é alfabetizado de diversas
maneiras, sendo assim, ele possui facilidades
para algumas leituras e para outras nem tanto.
Para Kramer (1986, p.17), a alfabetização “vai além do saber ler e escrever, inclui o objetivo de favorecer o desenvolvimento
da compreensão e expressão da linguagem”.
Aprender a ler e escrever, ainda não é o bastante, o ideal é ter a compreensão do que se
escreve e lê,
Ao mesmo tempo em que a criança se familiariza
com o Sistema de Escrita Alfabética, para que ela
venha a compreendê-lo e a usá-lo com desenvoltura,
ela já participa, na escola, de práticas de leitura e
escrita, ou seja, ainda começando a ser alfabetizada,
ela já pode (e deve!) Ler e escrever, mesmo que não
domine as particularidades de funcionamento da escrita. Na verdade, hoje não se pretende mais que o
aluno primeiro se alfabetize e, só depois de “pronto”,
possa usar a escrita para ler e escrever, e formular
hipóteses sobre a organização do sistema de escrita
alfabética; espera-se que os dois processos ocorram
simultânea e complementarmente (LEAL, MENDONÇA, MORAIS e LIMA, 2008, p. 6).

Assim sendo, é papel da instituição escolar adotar uma maneira ordenada e delineada para o processo de alfabetização e letramento, estabelecendo ao processo alfabético
funções sociais,
As crianças de 6 anos constroem seu conhecimento,
utilizando procedimentos lúdicos como suporte para
a aprendizagem. O lúdico não se refere somente às
brincadeiras livres, como as do recreio, ou planejadas como as elaboradas por professores com fins
didáticos; ele é utilizado como suporte pelas crianças: a imaginação é um processo que possibilita a
construção do conhecimento de forma diferenciada
e é um instrumento de aprendizagem das crianças
menores (BARBATO, 2008, p. 21).

Ao entrar na escola, a criança passa a
organizar suas aprendizagens se comunicando
e se comportando de diversas formas, sabendo que a ludicidade enriquece o processo educativo, o professor pode transformar esse processo em uma experiência mágica tornando as
atividades propostas em um aprendizado motivador e atraente. Em vista disso, a autora se
refere a aprendizagem como:
Processo pelo qual nós modificamos a partir de nossas experiências. A aprendizagem depende das condições históricas e sociais do tipo de conhecimento
e das relações entre quem ensina, quem aprende e o
conhecimento. As mudanças no modo de conhecer e
agir sobre o mundo ocorrem em situações objetivas
e com a mediação das pessoas que convivem com a
criança na escola, na família, na comunidade (BARBATO, 2008, p. 14).

O processo de alfabetização produz
muitos significados de aprendizagem na vida
escolar do indivíduo, provoca de diversas formas aspectos como a cognição, composições,
memórias e decisões de algumas situações-problemas, para isso a criança se utiliza do
seu imaginário e espontaneidade sem se importar com o que dará certo ou errado.
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Segundo Ferreiro (2004), ao ser alfabetizada a criança deve ter seu conhecimento
linguístico valorizado, já que este saber é trazido de sua família e de seu cotidiano social,
ou seja, a criança inicia sua vida escolar com
saberes trazidos de seu contexto familiar, deste
modo, seu aprendizado ocorre em uma condição favorável e mais afável.

ALFABETIZAR E LETRAR NOS ANOS
INICIAIS

“Uma prática de leitura na escola é, sobretudo, necessária, porque ler ensina a ler e
a escrever” (BRASIL,1997, p. 43). Ao iniciar o
processo de alfabetização e letramento, cabe
ao educador procurar estratégias que levem
seus alunos a sentirem a necessidade de tais
Freire (1983), afirma que alfabetizar é aprendizagens, fazendo uma correlação com a
criar temas com o mundo, se transformar para vida social e familiar, despertando assim o intese estabelecer no mundo em que vive, com resse para o aprendizado,
isso o autor afirma que:
Mais que o simples domínio mecânico de técnicas
para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o
que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica não
em uma memorização mecânica das sentenças, das
palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo
existencial – coisas mortas ou semi mortas, mas uma
atitude de criação e recriação. Implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do
homem sobre o seu contexto (FREIRE, 1983, p. 72).

[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola,
não se caracteriza como um momento inaugural de
entrada em um mundo desconhecido: embora ainda
“analfabeta”, a criança já tem representações sobre
o que é ler e escrever, já interage com textos escritos de diferentes gêneros e em diferentes portadores,
convive com pessoas que leem e escrevem, participa
de situações sociais de leitura e de escrita [...] (SOARES, 1999, p. 69).

Ao ser introduzida ao mundo alfabético, entende-se que não é possível enxergar
que a criança seja totalmente desprovida de
algum saber, ou que letras e números jamais
fizeram parte de sua vida, já que, em seu contexto social é constituído de imagens letradas
e numéricas.

Adquirir a leitura e escrita, deve resultar
em domínios vinculados a saberes universais,
deixando a aquisição alfabética e numérica enriquecidas com técnicas atuantes no intuito de
formar o sujeito em sua inteireza. Portanto, o
processo de alfabetização e letramento deve
contextualizar o mundo do indivíduo, implicanConsoante a Goulart (2001), a alfabetido para pertencimentos sociais respeitando as
condições históricas que cada indivíduo pos- zação está relacionada “a uma visão da aprendizagem da língua escrita como um processo
sui.
de codificação de sons em letras, para escrever, e o movimento oposto, de decodificação,
para ler”.
Conforme a autora, tal aspecto encontra-se unido “à suposição de que a linguagem
escrita é a fala por escrito. Ou, de um outro
modo, supõe que os sistemas escritos teriam
sido inventados para representar a fala” (p. 7).
Em conformidade com a autora, o mundo alfabético está relacionado a sons, ou seja, a escrita é representada pela linguagem falada.
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Soares (2004), afirma que o termo letramento surge a partir de novas concepções
aos métodos de leitura e escrita na sociedade,
contudo, saber ler e escrever ainda não é o suficiente, uma vez que, o mundo alfabético exige
uma corroboração com a cultura letrada,

A auto análise pedagógica torna-se um
objeto imprescindível para o progresso da educação, reconhece as necessidades reais do
processo de ensino- aprendizagem e retira o
peso do aluno de apresentar resultados estipulados (LUCKESI, 2011, p. 31).

Letramento é a palavra e conceito recente, introduzido na linguagem da educação e das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência da
necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita
que ultrapassam o domínio do sistema alfabético e
ortográfico, nível da aprendizagem da língua escrita
perseguido, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização (SOARES, 2004, p. 20).

Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN,
9394/96 art. 32º) inciso III: o desenvolvimento
da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades
e a formação de atitudes e valores; inciso IV:
o fortalecimento dos vínculos de família, dos
laços de solidariedade humana e da tolerância
recíproca em que se assenta a vida social.

O processo de ensino deve promover
O letramento surgiu para desmistificar ao educando subsídios a situações sociais que
o uso da leitura e escrita como saberes únicos contemplem princípios morais, boa conduta e
e principais, após a alfabetização formal por reciprocidade humana,
anos ser considerada suficiente, o conceito letramento rompeu as barreiras do método tradiA diferença entre ensinar uma prática e ensinar para
cional de ensino.
O processo de alfabetizar e letrar, deve que o aluno desenvolva uma competência ou habiliser então um mecanismo social para aprimo- dade não é mera questão terminológica. Na escola,
rar competências, tendo por finalidade o ple- onde se predomina uma concepção da leitura e da
no desenvolvimento do educando, seu preparo escrita como competências, concebe-se a atividade
para o exercício da cidadania e sua qualifica- de ler e de escrever como um conjunto de habilidação para o mercado de trabalho Lei de Diretri- des progressivamente desenvolvidas até se chegar a
zes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, uma competência leitora e escritora ideal: a do usuário proficiente da língua escrita. Os estudos do letra9394/96, art. 2º),
Isso é investir no processo, o que, por sua vez, produzirá o melhor produto para todos. E, então, nossas
crianças e nossos adolescentes criarão para si mesmos valores, que os orientarão na vida para dar o
melhor de si naquilo que fazem, com cuidado e com
alegria, muito além do cumprimento de uma tarefa
para somente, e tão somente “tirar uma nota” (LUCKESI, 2011, p. 65).

mento, por outro lado, partem de uma concepção de
leitura e de escrita como práticas discursivas, com
múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em
que se desenvolvem (KLEIMAN, 2007, p. 2).

Neste processo, o aluno passa a reconhecer suas habilidades e competências em
diversos contextos de sua vida, visto que, as
concepções de ensino adquiridas rompem as
barreiras de seu ambiente escolar.

Enriquecer o processo de ensino com
práticas inovadoras, permite ao estudante adquirir saberes ao seu contexto social, por consequência, a aprendizagem deixa de ser intransigente e aguça o interesse e compromisso do
aluno para sua vida estudantil.
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“Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados
pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais
escritos em função de diferentes objetivos”
(BRASIL, 1997, p. 33). Práticas de leitura são
essenciais ao mundo alfabético, visto que, ler
não se resume a apenas letras, mas em imagens e símbolos que permitem a todo sujeito
diversas interpretações e entendimento.

O letramento, é o uso que se faz da língua escrita
com toda sua complexidade, em práticas sociais de
leitura e escrita, é aquele indivíduo que sabe ler e
escrever, e que usa socialmente a leitura e a escrita,
que pratica e responde adequadamente às demandas sociais (SOARES, 2001, p. 39-40).

Para Brasil (1998), o experimento com
textos variáveis e de diversos gêneros são essenciais para a composição do ambiente letrado, a escolha do material escrito, por conseguinte, é importante promover exercícios
sociais de leitura e escrita nos quais seus diversos papéis e características sejam considerados.

“O educador deve oferecer formas didáticas diferenciadas, como atividades lúdicas
para que a criança sinta desejo de pensar”
(SANTOS, 1999, p. 4). Apresentar um repertório com várias opções de ensinar, é uma excelente estratégia para o educador em suas
práticas pedagógicas.

Santos (2007, p.98) afirma que alfabetizar letrando: “é, portanto, oportunizar situações
de aprendizagem da língua escrita nas quais o
aprendiz tenha acesso aos textos [...] que seja
levado a construir a compreensão acerca do
funcionamento do sistema de escrita alfabético”. Contrair a leitura e escrita com colocação
social, textos expressivos e autênticos, interagir com a escrita que circunda na sociedade e
valer-se da aquisição alfabética de uma forma
pertencente.

Não existe um único medo de alfabetizar uma criança, já que cada educando possui cada qual sua particularidade, diante disso,
cabe ao docente, reconhecer tais características e procurar por métodos diversificados ao
processo educacional,

Confabular a prática social da escrita
com contextos cotidianos é essencial para o
processo educativo. Logo, fazer uso da leitura
e escrita visando um aprendizado que valorize
Conforme Tfouni (1995, 1998), alfa- a leitura no campo emocional, cognitivo, funbetizar é adquirir a língua escrita corroborada cional e social.
com a agilidade da leitura que são denominaPRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE
das práticas de linguagem, são adquiridas pelo
processo formal de ensino tornando a alfabetiCONCILIAM ALFABETIZAÇÃO E
zação um domínio individual.
LETRAMENTO

Oliveira (2002, p. 25) aponta que: “alfabetizar significa saber identificar sons e letras,
ler o que está escrito, escrever o que foi lido
ou falado e compreender o sentido do que foi
lido e escrito”. Neste segmento, se apropriar
da leitura e escrita, constitui em interpretar a
escrita alfabética,

Podemos entender tal relevância no sentido da participação crítica nas práticas sociais que envolvem
a escrita, mas também no sentido de considerar o
diálogo entre os conhecimentos da vida cotidiana,
constitutivos de nossa identidade cultural primeira,
com os conhecimentos de formas mais elaboradas
de explicar aspectos da realidade (GOULART, 2003,
p. 52).
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Considerar a criticidade no uso da leiSegundo Friedmann (1995), os jogos
tura e escrita, permite ao aluno relacionar seu de exercício sensórios motores representados
aprendizado em sua vida cotidiana, e sobretu- nos anos iniciais do ensino fundamental, são
do, reconhecer e valorizar sua história cultural, considerados elementos positivos para o exercício alfabetizador.
[...] as transformações, (verdadeiras aprendizagens)
decorrem de praticarmos, criticamente cientes do
que estamos fazendo, ou seja, sempre perguntando:
“minha ação, meu modo de ser, de agir, estão adequados? Existe outra possibilidade de agir mais adequação?” (LUCKESI, 2011, p. 31).

O mundo atual está em constante
transformação, o que faz com que a educação
acompanhe tais mudanças, para práticas pedagógicas inovadoras e atuais, é necessária
constante reflexão, indagações sobre fazeres
adequados, visto que, a atuação docente é preparar indivíduos para viver em sociedade.

Jogo Simbólico - Entre os dois e os seis anos a tendência lúdica predominante se manifesta sob a forma
de jogo simbólico. Nesta categoria o jogo pode ser
de ficção ou de imitação, tanta no que diz respeito
à transformação de objetos quanto ao desempenho
de papéis. A função do jogo simbólico consiste em
assimilar a realidade. É através do faz-de-conta que a
criança realiza sonhos e fantasias, revela conflitos interiores, medos e angústias, aliviando tensões e frustrações. O jogo simbólico é também um meio de auto
expressão: ao reproduzir os diferentes papéis (de pai,
mãe, professor, aluno etc.), a criança imita situações
da vida real. Nele, aquele que brinca dá novos significados aos objetos, às pessoas, às ações, aos fatos
etc., inspirando-se em semelhanças mais ou menos
fiéis às representadas. Dentro desta categoria destacam-se os jogos de faz-de-conta, de papéis e de
representação (estas denominações variam de um
autor para outro) (FRIEDMANN, 1995, p. 56).

“Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados
pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais
escritos em função de diferentes objetivos”
(BRASIL, 1997, p. 33). A leitura é uma ferraUtilizar os jogos como estratégias pementa repleta de subsídios facilitadores à alfabetização letrada, já que possibilita vários tipos dagógicas, permite ao aluno uma aprendizade leituras mesmo quando a criança ainda não gem divertida e facilitadora, dado que os jogos
possuem amplo repertório a atuação docente,
possui domínio das letras e números.
em virtude de serem permeados de significações, ludicidade, regras, desafios e representaPara Ferreiro (2003, p.14) [...]faz-se ne- ções, ou seja, componentes consideráveis ao
cessário que a escola ofereça aos alunos, des- processo educacional.
de os primeiros anos de escolarização, opor“Todo plano de formação deve servir
tunidades de contato com a leitura e a escrita
como práticas sociais[...]. À vista disso, é im- para que os professores se tornem aptos ao
prescindível que o docente promova apropria- ensino de toda a demanda escolar” (PRIETO,
ções de escrita e leitura atreladas ao contexto 2006, p. 60). O educador necessita compreencotidiano do aluno. Ao se pensar em práticas der primeiramente as particularidades e habiliintegradoras e significativas, acredita-se que tal dades de seus alunos e depois planejar suas
processo necessita buscar satisfação pessoal estratégias de ensino.
tanto dos alunos quanto do docente.
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Segundo Rojo (1998, p. 66) “um método de alfabetização que leve em conta o
processo de aprendizagem deve deixar um espaço para que o aluno exponha suas ideias a
respeito do que aprende”. À vista disso, o método utilizado para o processo de ensino, deve
permitir ao educando questionar e apresentar
suas opiniões sobre o que está aprendendo,

Segundo Bamberger (1986, p. 51),
“se conseguirmos fazer com que a criança tenha sistematicamente uma experiência positiva com a linguagem, estaremos promovendo
seu desenvolvimento como ser humano”. A
educação necessita transpassar o domínio de
letras e códigos, deve formar relações humanas, relacionar o mundo alfabético ao contexto
cotidiano permitindo ao sujeito reconhecer sua
Se a pretensão é “garantir educação para todos, in- identidade cultural e social.
dependentemente de suas especificidades”, deve-se
assegurar a oferta que possibilite aos professores
analisar, acompanhar e contribuir para o aprimoramento dos processos regulares de escolarização, no
sentido de que possam dar conta das mais diversas
diferenças existentes entre seus alunos (GLAT & NOGUEIRA, 2002, p. 25).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A base do presente estudo bibliográfico, com abordagem descritiva, foi despertada
por aportes teóricos metodológicos ilustrados
no tema mencionado neste artigo tais como:
FERREIRO (2003, 2004), SOARES (2001,
2003, 2004), TFOUNI (1995, 1998) e KLEIMAN (1995, 2007), que discutem e apresentam reflexões, que podem cooperar para uma
maior abrangência da temática exposta neste
trabalho.

Acredita-se que no processo de aprendizagem de todo indivíduo a motivação e o estímulo de atitudes humanas são fundamentais.
Por conseguinte, no que diz respeito à ação
pedagógica do dia-a-dia sendo esta corroborada com as práticas humanizadoras, são necessárias atividades que envolvam o cuidado,
Nesta pesquisa constituíram análises
a cooperação, a organização, a construção, a de alguns artigos, teses, documentos oficiais
autonomia e recursos didáticos apropriados,
e outras pesquisas científicas que se constituíram em elucidar os métodos pedagógicos dos
Educar significa, portanto, propiciar situações de cui- estabelecimentos do Ensino Fundamental em
dado, brincadeiras e aprendizagem orientadas de conformidade do que consideram pertinente.
forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação
interpessoal de ser e estar com os outros em uma
atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e
o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural (BRASIL, 1998,
p. 23, V. 1).

As ponderações acerca da alfabetização e do letramento não designa uma nova
prática de alfabetização, mas de diversificar
textos aprimorando o aprendizado meramente alfabetizador, constituindo uma perspectiva
pedagógica relacionada a contextos históricos
sociais.

Portanto, o processo de ensino deve
transpassar barreiras, promover um ensino que
valorize e respeite relações humanas, tendo
o desígnio de formar indivíduos pensantes e
transformadores da sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo se instituiu por meio de uma pesquisa bibliográfica elucidada em autores
especialistas do assunto exposto, evidenciando a importância do olhar reflexivo do docente,
buscando alternativas para a construção de ensino no processo de alfabetização e letramento,
com objetivos de contemplar as inúmeras adversidades humanas que permeiam a educação.
Esta análise apresentou o desígnio de entender o atual processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, na perspectiva de sua aplicação, ponderando
que o ato de ensinar é uma ação que indiscutivelmente deve ser refletida.
Após analisar o tema abordado dos aportes teóricos, é possível atestar que as considerações sobre alfabetização e letramento, nos despontam a necessidade de vincular os dois métodos nas práticas pedagógicas, conduzindo a todos os profissionais da educação, a concepção
de “alfabetizar letrando”, permeada por técnicas sociais no uso da escrita.
À vista disso, em uma sociedade letrada, aprender ler e escrever não é o bastante, é
necessário exercitar socialmente a leitura e a escrita, abrangendo as múltiplas circunstâncias do
letramento. Ao pesquisar o tema anunciado, pode-se atestar que alfabetizar letrando não compõe uma nova prática de alfabetização, mas incide no emprego de diversos textos na conjuntura
escolar, aprimorando concepções pedagógicas relacionadas à leitura e escrita.
Este estudo monográfico elucidou uma compreensão mais clara a respeito das concepções de um ensino ativo, capaz modificar a cultura pedagógica atual, transformando a em uma
norteadora para aquisição de um ensino letrado, entretanto, tal prática demanda do professor
alfabetizador noções específicas rente à natureza da obtenção de leitura e escrita, para assim
compreender a dinâmica de não apenas ensinar, mas aprender com o aluno que traz consigo
conhecimentos pertinentes referentes ao sistema alfabético.
Com aporte na reflexão referida neste estudo, é imprescindível entender o exercício pedagógico como artifício de concepção do conhecimento, desse modo, sobrevém a incumbência
de uma alfabetização letrada. Por consequência, a função do docente e das pessoas que compartilham do aprendizado da criança é promover ações significativas às práticas pedagógicas
ao ensino da leitura e escrita.
Conclui-se que o método de alfabetização e letramento devem ser considerados indissociáveis, porquanto permite ao aluno um aprendizado condizente ao seu contexto social, permitindo o exercício crítico e discursivo em todo seu processo educacional,
consentindo a formação do indivíduo em toda sua inteireza.
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A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NO
BRASIL

RESUMO: A Educação no Brasil passa por momentos difíceis e sua fama de ser retrógrada e
ineficaz é conhecida mundialmente, pois nossos índices educacionais estão bem abaixo a
de países até mais pobres que o nosso. A alfabetização, por sua vez, tornou-se preocupação
nacional, tendo em vista que hoje a lei garante aos alunos uma Educação de qualidade. Sendo assim, torna-se imprescindível que haja uma discussão séria e comprometida para que
a alfabetização passe a ser encarada de forma séria e que educadores e governo consigam
modificar este horizonte educacional com o qual nos deparamos hoje. Dessa forma, por toda
importância que a alfabetização tem em nosso meio educacional, este artigo tem como meta
dissertar acerca da alfabetização e do letramento no Brasil, como práticas primordiais para
que haja mudanças no horizonte educacional brasileiro. Para que este trabalho consiga expressar o verdadeiro significado da alfabetização calcada no letramento, será feita uma pesquisa bibliográfica exploratória, a qual norteará a elaboração deste artigo e o fundamentará
teoricamente.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

Educação atual no Brasil anda sucateada e tem como resultado um número
muito alto de analfabetos, analfabetos funcionais, repetência, evasão e abandono
escolar. Esse horizonte tem sido permanente desde muito tempo atrás, visto que
muitos governantes fecham os seus olhos para o despreparo educacional da população brasileira.
Os alunos, por sua vez, já não acreditam mais no estudo e os professores se apresentam
ou desqualificados/despreparados ou mesmo descontentes com o horizonte no qual as escolas
brasileiras estão inseridas, deixando de ministrar suas aulas de modo profícuo.
As escolas não têm materiais básicos para poderem trabalhar e seu material humano
– educadores e demais funcionários ali presentes – ou estão desatualizados ou descrentes e
desmotivados por não serem apoiados por pais, alunos e principalmente pelo governo.
As séries iniciais, nas quais temos a Alfabetização, não são diferentes. Salas superlotadas, indisciplina e pais incompreensíveis atrapalham aos professores a se dedicarem mais para
que seus alunos consigam ser alfabetizados e a alcançarem um aprendizado de qualidade.
Dessa forma, vemos que há a necessidade de que o governo passe a olhar significantemente para suas escolas e as abasteça com materiais necessários para que cada professor
consiga ministrar suas aulas com dignidade e para que seus alunos realmente aprendam.
Os professores, por sua vez, precisam de cursos de qualificação continuada, para poderem estar sempre atualizados e trazerem aos seus alunos métodos e práticas pedagógicas
atuais e que surtam o efeito desejado, modificando o cenário atual da Educação brasileira, pois
afinal, conforme mostra Barbosa (2013) com suas palavras:
Saber ler e escrever possibilita o sujeito do seu próprio conhecimento, pois sabendo ler, ele se torna capaz
de atuar sobre o acervo de conhecimento acumulado pela humanidade através da escrita e, desse modo,
produzir, ele também, um conhecimento (BARBOSA, 2013, p.19).

Já, ao lermos os pensamentos de Kramer (1986) apreendemos claramente que em sua
visão:
Saber ler e escrever significa dispor do veículo fundamental de acesso aos conhecimentos da língua nacional, da Matemática, das Ciências, da História, da Geografia e significa ainda, possuir o instrumento de
expressão e compreensão da realidade física e social (KRAMER, 1986, p.46).

Desta forma, ao falarmos da Alfabetização, precisamos ter em conta que hoje ela depende de que cada aluno seja alfabetizado e letrado ao mesmo tempo. Alfabetizar letrando faz toda
a diferença para que a Educação seja completa e que dê bons resultados.
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A ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS
INICIAIS

que implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos
(RIBEIRO, 2003, p. 91).

Nos anos iniciais, onde tudo começa
Para Soares (2004):
na vida educacional infantil, vemos a necessidade de que as crianças sejam alfabetizadas,
tendo como foco o letramento, ou seja, a pro- [...] a criança que ainda não se alfabetizou, mas já
folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve
fessora deve alfabetizar letrando.
Desta forma, a criança desenvolverá
suas habilidades na leitura e na escrita, intercalando o que aprendeu em suas práticas sociais, alavancando seu sucesso no mundo da
aprendizagem. Como explica Soares (2001):
[...] implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos
para informar ou informar-se, para interagir com os
outros, para imergir no imaginário, no estético, para
ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para
divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória,
para catarse...: habilidades de interpretar e produzir
diferentes tipos e gêneros de textos, habilidades de
orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o
texto ou de lançar mão desses protocolos, ao escrever: atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita,
tendo interesse e informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo
as circunstâncias, os objetivos, o interlocutor [...] (SOARES, 2001, p. 92).

Alfabetizada é uma criança que domina
seu aprendizado acerca do conhecimento dos
códigos linguísticos e consegue ler e reconhecer esses códigos que lhe são apresentados.
Letrada, por sua vez, é a criança que,
mesmo não sendo alfabetizada, consegue, em
suas práticas sociais, demonstrar interesses
coligados à Alfabetização com determinados
objetivos. Ribeiro (2003) mostra isso em:
Alfabetização é o processo pelo qual se adquire o
domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo
para ler e escrever, ou seja: o domínio da tecnologia
– do conjunto de técnicas – para exercer a arte e
ciência da escrita. Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se Letramento

histórias que lhe são lidas, está rodeada de material
escrito e percebe seu uso e função, essa criança é
ainda “analfabeta”, porque não aprendeu a ler e a escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já é
de certa forma, letrada (SOARES, 2004, p.24)

O autor nos mostra claramente que
para ser letrada uma criança não precisa estar
alfabetizada, pois sua vivência na sociedade a
torna letrada, ao folhear livros e gibis e ao ouvir
histórias etc.
Com a alfabetização, a criança aprende a usar as regras e as convenções e normas
de funcionamento da língua a qual está inclusa em sua sociedade; e, com o letramento,
ela consegue fazer uso dela em suas práticas
sociais, mesmo antes de aprender tais regras
e convenções. Soares (2003), em seu artigo
acerca do Letramento e da Alfabetização, nos
mostra que:
[...] no Brasil a discussão do letramento surge sempre
enraizada no conceito de alfabetização, o que tem
levado, apesar da diferenciação sempre proposta na
produção acadêmica, a uma inadequada e inconveniente fusão dos dois processos, com prevalência do
conceito de letramento, [...] o que tem conduzido a
um certo 12195 apagamento da alfabetização que,
talvez com algum exagero, denomino desinvenção
da alfabetização [...] (SOARES, 2003, p.8 – grifos
nossos).

Para o autor, a denominada por ele de
“desinvenção da alfabetização”, muda tudo
aquilo que era conhecido como alfabetização,
para se preocupar com o alfabetizar letrando,
que hoje se mostra essencial para a melhoria
da Educação. Scribner (1984):
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A necessidade de habilidades de letramento na nossa vida diária é óbvia; no emprego, passeando pela
cidade, fazendo compras, todos encontramos situações que requerem o uso da leitura ou a produção
de símbolos escritos. Não é necessário apresentar
justificativas para insistir que as escolas são obrigatórias a desenvolver nas crianças as habilidades de
letramento que as tornarão aptas a responder a estas demandas sociais cotidianas. E os programas de
educação básica têm também a obrigação de desenvolver nos adultos as habilidades que devem ter para
manter seus empregos ou obter outros melhores, receber o treinamento e os benefícios a que têm direito,
e assumir suas responsabilidades cívicas e políticas
(SCRIBNER, 1984, p. 9).

Ferreiro (2003), por sua vez, menciona
sua rejeição ao uso do termo letramento, afirmando que:
Há algum tempo, descobriram no Brasil que se poderia usar a expressão letramento. E o que aconteceu com a alfabetização? Virou sinônimo de decodificação. Letramento passou a ser o estar em contato
com distintos tipos de texto, o compreender o que se
lê. Isso é um retrocesso. Eu me nego a aceitar um
período de decodificação prévio àquele em que se
passa a perceber a função social do texto. Acreditar nisso é dar razão à velha consciência fonológica
(FERREIRO, 2003, p. 27-30).

A autora mostra que, para ela, o uso
desse termo traz consigo o que ela chama de
“retrocesso” , pois ela defende o resgate das
efetivas práticas sociais do uso da língua escrita com a aprendizagem de suas normas e preceitos. Já, Soares (2003) defende o balanceamento do uso de ambos os termos e chama a
atenção para a grandeza terminológica deles
dizendo que:

por outro lado, a aproximação é necessária porque
não só o processo de alfabetização, embora distinto
e específico, altera-se e reconfigura-se no quadro do
conceito de letramento, como também este é dependente daquele (SOARES, 2003, p. 90).

Com isso, vemos o quão importante é,
atualmente, que o alfabetizar caminhe ao lado
do letramento e que, mesmo um sendo diferente do outro, ambos se completam e dependem
um do outro. Soares (2003) disserta neste sentido que:
Entretanto, o que lamentavelmente parece estar ocorrendo atualmente é que a percepção que se começa
a ter, de que, se as crianças estão sendo, de certa
forma, letradas na escola, não estão sendo alfabetizadas, parece estar conduzindo à solução de um
retorno à alfabetização como processo autônomo, independente do letramento e anterior a ele (SOARES,
2003, p.11).

Tendo em vista, então, que todo aluno
traz consigo marcas de sua vivência na sociedade quando chega na escola, temos que
compreender que eles já vem letrados para serem alfabetizados e isso é de suma importância para a Educação. Sendo assim, vemos a
Alfabetização como uma prática do indivíduo e
o Letramento uma prática do grupo, uma completando a outra.

A ALFABETIZAÇÃO E SUA RELAÇÃO
COM O DIA A DIA DO ALUNO

Quando se pensa acerca da alfabetização, como também acerca do letramento, logo
apreende-se que este procedimento educacional tem seu início justamente no ingresso das
crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou ainda na Educação Infantil. SegunPorque alfabetização e letramento são conceitos do Dorneles (2010):
frequentemente confundidos ou sobrepostos, é importante distingui-los, ao mesmo tempo que é importante também aproximá-los: a distinção é necessária porque a introdução, no campo da educação, do
conceito de letramento tem ameaçado perigosamente a especificidade do processo de alfabetização;

Penso no processo de alfabetização como uma dinâmica que se dá numa cartografia traçada por muitos mapas, os quais apontam muitos caminhos a serem alcançados e perseguidos. Caminhos de muitas
mãos. Mãos que se cruzam entre adultos e crianças
e que tem o faz de conta como cor ao fundo. É nesta
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expectativa de encontrar os caminhos que entendo
a criança como devir. Devir é sempre um processo,
nem começo, meio ou final de viagem – é um eterno
processo de tornar-se, na ética de afirmação da vida
(DORNELLES, 2010, p.36).

Ao abordar a alfabetização e o letramento como um procedimento ininterrupto,
o qual vai se estabelecendo de acordo com
os desenvolvimentos do indivíduo, salienta-se
o estímulo da fase da oralidade que se inicia
desde cedo, impulsionando todo este procedimento.
A cada instante os indivíduos se colocam em contato constante com a oralidade,
sendo assim, desde a fase em que o bebê está
no ventre materno, por exemplo, ele é incitado
pelo comportamento adulto a começar o seu
procedimento de obtenção da oralidade, a qual
começa por meio de diálogos, canções e de
contações de histórias.

Segundo Ferreiro (1996):
Muito antes de serem capazes de ler, no sentido convencional do termo, as crianças tentam interpretar os
diversos textos que encontram ao seu redor (livros,
embalagens, comerciais, cartazes de rua), títulos
(anúncios de televisão, histórias em quadrinhos etc.)
(FERREIRO, 1996, p.65).

Ao se inserirem no ambiente em que
vivem, cada criança vai entendendo que suas
representações estão sempre atualizadas por
todos os lados em que passam, como também
das quais precisam se apropriar, aprendendo,
com isso, a maneira como os indivíduos se
comunicam, mesmo que ainda não compreendam ou saibam ler e escrever seus nomes.

Portanto, segundo Brandão e Rosa
(2010), a Alfabetização e Letramento: “Passa
a ser entendida como um longo processo que
começa bem antes do ano escolar em que se
Essa conexão afetiva desde tão cedo
espera que a criança seja alfabetizada e conse mostra como um alicerce para que, desde
siga ler e escrever pequenos textos” (BRANo nascer, o crescer e do seu ingresso na EduDÃO; ROSA, 2010 p.20).
cação Infantil esses indivíduos já permaneçam
instigados e impelidos ao procedimento de alA alfabetização e o letramento não podem ser vistos
fabetização e de letramento.
De acordo com seu crescimento, este
indivíduo começa a apreender que tudo o que
tem ao seu redor tem uma definição e, aos
poucos, ele começa um procedimento de leitura do mundo no qual está inserido, explanando
e admitindo o ambiente no qual está inserido.
Isso mostra que mesmo sem compreender que um verificado elemento pode ser
lido e ainda que ele tem sua grafia, esse indivíduo compreende e entende que o elemento
tem sua função. Além disso, a atmosfera na
qual está inserida proporciona aspectos de variáveis ambientes com os quais se depara em
seu cotidiano, ou seja, todo aspecto de uma
pequena loja, por exemplo, ao ver roupas e
seus manequins nas vitrines, mesmo que não
identifique ainda o seu nome, consegue interpretar que tal ambiente é uma loja que vende
roupas.

exclusivamente como uma simples ação de ler e de
escrever, este procedimento é muito mais aberto que
esta simples ação, envolvendo tudo o que está inserido em nosso meio, em nosso redor, assim, o nosso
dia a dia administrar tudo que cerca a alfabetização
e o letramento, e o aprender a linguagem do mundo
torna-se apenas o resultado disto tudo.

Alfabetizar é dar à criança a envergadura necessária para que ela consiga se desenvolver na leitura e na escrita de modo coeso,
distinguindo os fonemas e os grafemas exibidos a ela em um verificado texto. Alfabetizar,
então, é dar condições para que tanto a leitura
quanto a escrita se desenvolvam neste indivíduo com a envergadura de executá-las.
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De acordo com Rangel:

Muitas crianças têm o início deste contato com a escola muito cedo, mais ou menos com seus seis meses ou um ano de idade, contudo, outras crianças tem o início deste
contato apenas por volta de seus quatro anos,
visto que sua assiduidade na escola, a partir
desta faixa etária é obrigatória por lei.

A alfabetização em seu sentido próprio, específico, envolve o processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita. Neste caso, alfabetizar significa
adquirir a habilidade de codificar a língua oral
em língua escrita (escrever) e de decodificar
a língua escrita em língua oral (ler) (RANGEL,
Contudo, involuntariamente da faixa
2008, p. 9).
etária em que estes indivíduos entram na Educação Infantil, a duração desta fase é abundanAlfabetização e letramento, ainda que temente importante para o desenvolvimento
tenham suas especificidades, andam conecta- de todos. Segundo as Diretrizes Curriculares
dos no procedimento de leitura e de escrita, Nacionais para Educação Infantil esta etapa é
sendo que ser letrado é saber fazer o uso da acatada como sendo a:
leitura, como também da escrita, ler e escrever,
entretanto, acima de tudo, saber explicar este Primeira etapa da educação básica, oferecida em
creches e pré-escolas, às quais se caracterizam
ato.
Desta forma, o letramento conectado à
alfabetização ocasiona um parecer pedagógico de que se deve alfabetizar letrando a partir
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, submergindo todas as práticas de leitura e escrita.

como espaços institucionais não domésticos que
constituem estabelecimentos educacionais públicos
ou privados que educam e cuidam de crianças de
0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada
integral ou parcial, regulados e supervisionados por
órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social ( BRASIL, 2010, p.12).

Assim, tanto a alfabetização quanto o
letramento iniciam bem antes de que essas
crianças consigam ler e escrever, visto que se
aborda aqui um método que se mostra sempre
presente, mesmo antes de que a criança venha ao mundo e se integre em sua sociedade.

Esta fase da Educação Infantil, harmoniza às crianças a apreensão do universo,
abrangendo o ambiente, o momento, a escola,
o espaço em que reside e são habituadas a
frequentar, como também os indivíduos que as
cercam.

A Educação Infantil permite experiências expressivas aos indivíduos atuantes. Ao
A EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA
falar-se acerca de experiências expressivas
FUNÇÃO PEDAGÓGICA COM A
deve ser ressaltado que nessa etapa todas as
ALFABETIZAÇÃO
experiências proporcionadas necessitam ter
Muito se fala acerca do que se neces- uma definição, visto que estão em completo
sita ser apresentado às crianças da faixa etária desenvolvimento, sendo esta a função de toda
dos quatro e cinco anos em completa etapa de escola.
seu desenvolvimento na Educação Infantil.
Desta forma, a Educação Infantil pode
ser vista como sendo a fase na qual, as crianças têm seu inicial contato com o ambiente escolar e, a partir deste momento, elas se encontram inseridas no ambiente escolar.

A escola pode ser definida como sendo uma atmosfera cuja principal função é ensinar, contudo, ensinar constitui também em abonar experiências e conhecimentos expressivos na vida desses indivíduos,
ajudando-os a atuarem de maneira cidadã diante a
sociedade na qual estão encravados. Rojo (1998)
mostra que:
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A escola não precisa se preocupar muito com a aprendizagem: isto as crianças farão
por si. Precisa preocupar-se com dar chances
às crianças para vivenciarem o que precisam
aprender; sentirem que o que fazem é significativo e vale a pena ser feito. Sem esse interesse
realmente sentido pelas crianças, as atividades
da escola podem não passar de um jogo, de
um brinquedo, de uma obrigação, que alguns
podem realizar e, outros, inconformados, deixar de lado (ROJO, 1998, p.64).

Para que isso aconteça, toda unidade
escolar necessita estar aparelhada com um parecer pedagógico que determina os desígnios
e as finalidades para cada faixa etária dos alunos, lembrando sempre o que cada indivíduo
necessita aprender, como também vivenciar
nas fases que a escola abona.
Temos como princípios encontrados
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil :
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade,
da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL,
2010, p.16).

Tais princípios acentuados são norteadores para a preparação do currículo, originando as finalidades e os desígnios para esta
fase. O currículo da Educação Infantil necessita, então, levar em conta que todos os indivíduos estão constantemente em desenvolvimento
e, desta forma, necessitam ser acirrados por
meio de experiências que os admitem chegar
à aprendizagem.

Promovam o conhecimento de si e do mundo por
meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação
ampla, expressão da individualidade e respeito pelos
ritmos e desejos da criança; 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; Possibilitem às crianças experiências de
narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; Recriem, em
contextos significativos para as crianças, relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço
temporais; Ampliem a confiança e a participação das
crianças nas atividades individuais e coletivas; Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a
elaboração da autonomia das crianças nas ações de
cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus
padrões de referência e de identidades no diálogo
e conhecimento da diversidade; Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças
em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à
natureza; Promovam o relacionamento e a interação
das crianças com diversificadas manifestações de
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia,
dança, teatro, poesia e literatura; Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na
Terra, assim como o não desperdício dos recursos
naturais; Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais
brasileiras; Possibilitem a utilização de gravadores,
projetores, computadores, máquinas fotográficas, e
outros recursos tecnológicos e midiáticos (BRASIL,
2010, p.25).

Do mesmo modo, o currículo pode situar todos os conhecimentos citados acima,
dentro dos pensamentos éticos, políticos e estéticos que submergem as finalidades, como
também os desígnios do Projeto Político Pedagógico da escola.

Um currículo que pode e deve ser considerado como bom para o andamento do processo do ensino e aprendizagem deve sempre
De acordo com as Diretrizes Curricula- ser organizado pelos educadores de uma unires Nacionais para Educação Infantil torna-se dade escolar, buscando sempre proporcionar
garantido que deve haver nas escolas experi- às crianças a oportunidade de aprender de forências que:
ma proficiente.
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A Educação Infantil, além de proporcio- elas aprendam e ainda que conheçam o munnar horizontes norteadores para elaboração das do em que vivem.
finalidades, proporciona ainda campos de conhecimentos segundo a Base Nacional Comum
De acordo com Ferreiro e Teberosky
Curricular para preparação do planejamento dos (1979):
professores, que produzem as aprendizagens e
os desígnios.
Para se alfabetizar, a criança precisa
perceber que o que a escrita alfabética nota
Esses campos estão divididos da se- no papel são os sons das partes orais das paguinte forma:
lavras e que o faz considerando segmentos
sonoros menores que a sílaba. No processo
• O eu, o outro e o nós;
de construção desse conhecimento, as au• Corpo, gestos e movimentos;
toras apontaram que os sujeitos passam por
• Escuta, fala, pensamento e imaginação; diferentes fases que vão desde uma hipótese
• Traços, sons, cores e imagens;
pré-silábica de escrita na qual o aprendiz não
• Espaços, tempos, quantidades, relações faz correspondência entre os segmentos orais
e transformações (BRASIL, 2016, p. 21).
e escritos das palavras, até a fase alfabética,
quando percebe que as palavras são composPortanto, o brincar nesta fase adota um tas de unidades sonoras como as sílabas e fopapel capital, pois é por meio dele que as crian- nemas (FERREIRO; TEBEROSKY, 1979, p.14).
ças encontram e aprendem com tudo aquilo
que está em seu caminho. O brincar de distinÉ exatamente no ensino fundamental
tas formas se torna, então, uma ferramenta de que a criança engatinha para o seu desenvolaprendizagem, pois junto a esta ação seja qual vimento, sendo exatamente por isso que o profor a maneira como prática o brincar, a criança cesso de aprendizagem neste período necestem de tomar decisões, decidir-se, situar táticas sita ser bem aproveitado pelos educadores, os
e refletir.
quais também necessitam estar aparelhados
para adotar a sua função, dando oportunidaComo afirma Brandão e Rosa (2010): des para que cada criança consiga chegar a
“É brincando que as crianças participam do uma aprendizagem profícua.
mundo adulto e aprendem suas características”.
Rodrigues e Amodeo (2002) afiança
Rodrigues e Amodeo (2002) mostram que:
que:
No dia a dia, para que se deem as interações da
criança com o mundo físico e social, é necessário
que se oportunizem situações para a tomada de decisões, escolhas e intercâmbios dos pontos de vista,
promovendo a manifestação da autonomia, da cooperação, tão importantes na formação do cidadão
(RODRIGUES; AMODEO, 2002, p.9).

Assim, a importância do professor
apropriar-se, antes de tudo de sua identidade
como profissional de educação infantil, apoiando-se em pressupostos teóricos consistentes,
definindo o seu Norte e traçando linhas norteadoras de ação junto à criança (RODRIGUES;
AMODEO, 2002, p.13).

Adaptar a Educação Infantil segundo o
que foi desvendado pelo autor se mostra ainda
Dessa forma, o professor necessita
na atualidade como um grande desafio na vida adolescer um trabalho que acate as funções
de todos os educadores brasileiros.
que impõem a Educação Infantil, estando sempre de acordo com os desígnios e com as fiComo esta é uma fase que necessita nalidades postas pelo currículo, como também
harmonizar as crianças com suas existências e pelo Projeto Político Pedagógico da escola,
conhecimentos articulados a descobertos em com o objetivo de acatar as indulgências e
seu dia a dia, é exatamente por meio do brin- acomodar o desenvolvimento das crianças.
car que o educador conseguirá fazer com que
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com tudo que foi debatido neste artigo, apreendemos que a Educação brasileira passa
por momentos conturbados e que há a necessidade de que medidas educacionais sejam tomadas para que esse cenário seja mudado rapidamente e para que diminua o número de alfabetismo no país.
Para tanto, tudo tem de começar nas séries iniciais, com a Alfabetização voltada ao Letramento, por meio do qual ela se tornará eficaz e trará consigo o resultado que tanto almejamos,
quando falamos de uma Educação voltada à qualidade.
Neste processo de alfabetizar letrando, os educadores precisam sempre estar preparados e sempre participar de cursos de formação continuada, que os qualifiquem perfeitamente
para trabalharem assertivamente com seus alunos a serem alfabetizados.
Sendo assim, é imprescindível que cada professor tenha em sua mente a ideia de que
necessita projetar planos de aula e projetos educacionais que visem claramente a alfabetização
amparada no letramento, visto que os dois juntos fazem com que o resultado do trabalho do
professor seja reconhecido pelo resultado vir conforme o esperado, ou seja, o verdadeiro aprendizado de seus alunos e a recuperação daqueles alunos que possuem algum tipo de dificuldade
de aprendizado, o que dificulta a alfabetização.
Neste novo horizonte, teremos um Brasil conhecido por apresentar uma Educação exemplar e calcada numa política educacional que visa a Educação de qualidade que todo cidadão
brasileiro tem direito estabelecido pela lei. Apenas desta forma, o Brasil será visto mundialmente
como um país preocupado com a Educação de seu povo, passando a ser respeitado como a
potência que é.
Em suma, com a leitura deste artigo, apreende-se que o país necessita de cidadãos alfabetizados e credenciados para atuarem como perfeitos cidadãos. Para tanto, há a necessidade
de que todos sejam colocados frente a uma Educação de qualidade, a qual deve começar lá
atrás, com uma Alfabetização voltada e norteada pelo Letramento.
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O PAPEL DAS EMOÇÕES NA PRIMEIRA
INFÂNCIA

RESUMO: A emoção é algo presente e inerente ao ser humano. O presente artigo foi construído a partir da revisão bibliográfica com o objetivo de obter informações a respeito de como
as emoções interferem no desenvolvimento, com destaque à Primeira Infância e, de como
promovem aprendizagens. O estudo das emoções vem sendo discutido nos campos da Neurociência, Psicologia e Pedagogia por ser considerado uma fonte essencial para o desenvolvimento cerebral e, consequentemente, para a constituição do ser. A elaboração se deu com
uma breve abordagem sobre o conceito de emoção, discorreu-se sobre as teorias do desenvolvimento a partir de estímulos emotivos, sobre o conceito atual de inteligência emocional
e de como ocorre o desenvolvimento emocional na Primeira Infância e, como contribuem no
processo de ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Emoção; Primeira Infância; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

N

a temática sobre o papel das emoções no desenvolvimento humano e com destaque na Primeira Infância, muitas investigações têm se voltado aos meios e mapeamentos que o conhecimento de bebês e crianças pequenas vem acompanhado
de boas emoções e, consequentemente, no seu papel de construção de conhecimento. Apoiando-se no desenvolvimento integral do ser humano do ser humano, em sua totalidade, muitas
pesquisas apontam que as emoções são fontes de aprendizagem.
O objetivo deste trabalho é analisar o conceito de emoção e qual sua importância no
período que compreende a Primeira Infância. Focaliza-se a emoção considerando diferentes
vertentes do campo da Psicologia e da Neurociência, buscando uma análise de teorias de desenvolvimento e das emoções.
Nos mais variados motivos que sustentam o presente artigo podemos elencar o fato de
que problemas fundamentais de aprendizagem são justificados, por muitas vezes, como distúrbios comportamentais e/ou sociais, imaturidade emocional ou sua dependência, problemas de
linguagem ou desatenção, estes, por sua vez, são diagnósticos destacados pela ausência de
afetividade, ao longo do desenvolvimento.
Destaca – se a afetividade demonstrando a sua presente relação com a emoção e, por
conseguinte, os sentimentos e as formas que podem afetar as nossas vidas. Nesta perspectiva,
realizando uma breve análise no conceito de emoção na literatura da Psicologia, autores importantes apontam que a emoção é a exteriorização da afetividade e a afetividade, por sua vez, é o
centro de construção de conhecimento da pessoa e é parte primordial no desenvolvimento da
personalidade, define quem somos.
O conceito de Inteligência Emocional relativamente novo na Psicologia, passa a ser ponto relevante na capacidade de compreender e lidar com as emoções, sendo uma ferramenta
pedagógica indispensável à educação da Primeira Infância.
A emoção é, também, tema de estudo em destaque no campo da Neurociência e em
estudos neurológicos, pontuando que quão maiores forem os estímulos em situações recorrentes, a emoção ali exposta, maior será a possibilidade de retenção de informações no cérebro,
resultando no melhor aprendizado.
Ademais, acredito que perspectivas acerca do tema resultarão em implicações positivas
nas formações de professores atuantes na Primeira Infância, incorporando novas práticas educativas e, também, pais e familiares, mostrando a eles novas formas de se relacionar.
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colar, destacando que o espaço possui uma
ação decisiva e estimulante, onde as cores,
O presente artigo tem como objetivo sons, movimentos e afetividade são estímulos
principal obter informações acerca de estu- essenciais na Primeira Infância.
dos e reflexões de autores e, ainda, reconstruir
EMOÇÃO: UM COMEÇO
abordagens referentes ao uso das emoções no
campo educacional, com ênfase no período
que compreende a Primeira Infância, de zero a
As emoções são nossas fontes essencinco anos de idade.
ciais, o combustível para vivermos e aprendermos. Nos acompanha desde a vida intrauterina,
Variadas são as abordagens voltadas quando acometidos por emoções maternas e,
para o tema Emoções e a notável importância até os sete anos de idade desenvolvemos prodada ao seu estudo atualmente, novos concei- gramas emocionais que, posteriormente, serão
tos estão em destaque e são tratadas como
transformados em padrões comportamentais.
habilidades humanas essenciais.

O PODER DAS EMOÇÕES

O conceito de Inteligência Emocional
vem sendo ressaltado nos últimos anos, crescente no meio profissional, almejado por indivíduos que querem evoluir profissionalmente.
Pois bem, o desenvolvimento da Inteligência
Emocional é fator primordial na construção de
aprendizagens e contribuem para a constituição de um ser humano completo.

Na medida em que crescemos, procuramos atividades e ocupações que nos dão
prazer e evitamos algo que nos cause algum
mal estar, apontamos o que nos “move”, o que
nos traz emoção.
E é derivado do latim “movere”, da
mesma raiz da motivação que encontramos o
significado de emoção. É ela que nos dirige,
nos faz mexer, é autora das mais variadas reações corporais: uma notícia boa traz sorriso,
momentos de ira fazem suar e o coração palpitar, bater acelerado. Assim, todos lidamos
com experiências emocionais desde o ventre
materno.

Tendo como referências as bases da
Neurociência, com contribuições de Daniel Goleman (2001), Nicole Fiori (2008) pontuando
as alterações cerebrais frente às emoções positivas, negativas ou na ausência delas; e nos
campos da Psicologia e Pedagogia o psicólogo Vygotsky (1836- 1934) , Henri Wallon (19791962), Winnicott (1986-1971), posicionando
O estudo das emoções não é algo
teorias sobre as relações e suas dimensões
sociais, afetivas e até históricas, devotados à novo! Na Antiguidade as emoções represenInfância e o seu desenvolvimento psicológico. tavam, para muitos filósofos, algo perturbador
e adverso à razão humana, o que demandou
A partir desta revisão literária constata- ao tema uma certa desvalorização e negação.
-se a grande importância das emoções e quais
as práticas pedagógicas que contribuem para
Teve início na Grécia Antiga com o filóo educar emotivo, baseado em interações afe- sofo Platão, no século IV a.C, suas teorias trativas e que tenha um objetivo em comum, um ziam à tona os principais temas da Psicologia,
desenvolvimento pleno e sadio.
entre eles a emoção como via afetiva. Para o
filósofo, o homem por ser racional deveria conAs emoções devem ser notadas, senti- ter toda sua forma de sentir, a sensibilidade,
das e promotoras da aquisição de habilidades
por conseguinte suas emoções, pois as mese novas competências, isso quer dizer que por
mas implicam no agir moralmente.
meio delas, no atribuir significados que novas
aprendizagens ocorrerão, sejam elas motoras,
sociais ou relacionais. É necessário, ainda,
considerar as características do ambiente es-
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Charles Darwin (1809-1882), um dos
pesquisadores mais influentes da história da
Ciência, debruçado ao estudo das emoções
concluiu que se tratava de algo inato tanto em
homens como em animais e destacou a sua
importância para a sobrevivência da espécie,
uma verdadeira ferramenta de manutenção da
vida.
Anos depois, Vygotsky (1987) se contrapõe a esta ideia, negando a emoção como
uma reação instintiva dos homens e animais
e, sim como funções mentais que se constituem a partir de dimensões sociais, culturais,
históricas e orgânicas. Em um trecho do seu
livro, Nicole Fiori (2008) aponta para uma nova
ascensão do tema emoções, desdobrando- se
em novos estudos no campo da neurociência.
A mesma apresenta o caso Elliot, ocorrido na
década de 80, paciente do médico e neurocientista português Antônio Damásio, neste as
emoções ganham novo espaço, consideradas
agora base para ação humana racional.
Elliot foi um indivíduo bem sucedido,
um homem de negócios, o mesmo apresentou
um tumor no cérebro. Realizou o procedimento
cirúrgico para a retirada do tumor, porém áreas
responsáveis pelas emoções foram afetadas,
constatadas através dos exames de ressonância magnética e scanners. Fato este que o impossibilitou de realizar as simples tomadas de
decisões nas situações cotidianas.
Em seus estudos com o paciente, o
neurocientista questiona a condição racional,
uma vez que na ausência das emoções um indivíduo, causado pela patologia, não seria capaz de tomar decisões.
Concluiu que um cérebro que não sente, não pode tomar decisões concretas, sendo
assim a emoção é pilar da atividade mental e
do agir humano. No decorrer de toda a história várias teorias vêm sendo reformuladas. As
emoções despertam diversos questionamentos
e diferentes interpretações, mas o que se tem
ao certo é que este é o aspecto mais intrincado
do ser humano.

É um fenômeno complexo que envolve
e ativa todo o organismo humano, por vezes
de difícil definição, mas elemento central e imprescindível. Saber administrar as emoções é
quesito principal para viver melhor e ser uma
pessoa saudável!

PERSPECTIVAS E OLHARES SOBRE A
EMOÇÃO
A emoção é parte da evolução humana,
componente importante da herança biológica,
esta construída por meio das relações mantidas entre seres e o meio. É a força que transforma motivações em realidade, dá resposta às
ações e reações, e neste jogo de sentir, possibilita o aprender. E... Aprender é realizar novas
sinapses!
Nosso cérebro forma neurônios, constrói conexões, a chamada plasticidade cerebral.
Isto tudo ocorre através da reorganização cerebral, advindas de recursos externos e decorrentes das mais variadas emoções. Segundo
o neurologista Izquierdo (2018), pautado em
exames de tomografia, quanto maior a emoção
sentida, maior será a informação armazenada
no cérebro, isso explica que quanto maior o estímulo maior será a possibilidade de retenção
de informação e aprendizado.
É fato que as emoções compõem a
nossa vida e se constituem como uma peça
fundamental de aprendizagem, mas, também,
de suma importância no desenvolvimento psíquico do ser humano.
O psíquico está totalmente voltado ao
que ocorre no âmbito mental ou comportamental de um indivíduo, melhor dizendo, o seu carácter psicológico. E as emoções estão sim,
presentes no psiquismo, é o que dá “sabor e
cor”, nos fornece força e impulso para reagir e
lidar com as situações dadas.
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Demonstrar emoção é sinal de sentir! Nos ajuda a afirmar o psicólogo Leontiev
(1975), grande amigo e colaborador de Vygotsky, apontando que as emoções transformam
em realidade, tanto do nível concreto quanto
no nível psicológico, as motivações e as necessidades nos levam às ações. Como, também,
dependem dos mais variados estímulos físicos
e da forma que são interpretados pelo cérebro,
negativamente ou positivamente.

Segundo Mayer e Salovey (1990) a Inteligência Emocional é a capacidade de perceber e representar a emoção, de pensar sobre,
debruçado às informações emocionais no intuito de adaptar-se melhor aos acontecimentos
do cotidiano.
Goleman (2001) descreve a Inteligência
Emocional como capacidade do ser humano
de gerenciar os seus sentimentos, expondo- a
da maneira mais apropriada ao dado momento. Aponta ainda que muitos não a conhecem
e outros a ignoram, e que as dificuldades relacionadas ao controle das emoções podem
influenciar uma vida toda.

É sim muito mais que reação ou ação,
pode ser responsável pelo sucesso ou insucesso de um indivíduo e do modo como se relaciona socialmente. Acrescentando aos estudos
da Psicologia, Henri Wallon, psicólogo francês,
em sua busca de compreender as dimensões
Por muitas vezes, o que vemos traçados
das expressões humanas destaca a afetividade nas grades curriculares como objetivos essencomo centro da construção do conhecimento. ciais da Educação são letras, números, tabelas
e as habilidades emocionais são descartadas.
Seus estudos apontam que a expres- Fato este que explica a realidade social a que
são emocional é totalmente social, pois prece- encontramos nossos jovens apáticos, intolerande e supera recursos cognitivos. São duas as tes, fracos a beira de vícios, suicídios, que não
vertentes que compõem e promovem o desen- aprenderam a expressar sentimentos, porque é
volvimento na Primeira Infância: a afetividade e sinal de fraqueza; o outro é problema dele; não
a atividade motora. Neste olhar, a emoção é ex- sabem lidar com as emoções. Há muita falta
teriorização da afetividade, a atividade motora de empatia, falta de percepção do outro.
por sua vez, regula, modular e produz estados
emocionais.
As emoções podem proporcionar sucesso futuro ou não, são responsáveis pelos
traços de personalidade de cada indivíduo, rePOR QUE É PRECISO ENTENDER AS
fletem na vida pessoal e profissional. É através
EMOÇÕES?
das emoções, que medimos nossa qualidade
Convivemos, nos relacionamos e apren- de vida, melhoramos nossa competência prodemos alimentados por nossas emoções. De- fissional, alcançamos sucesso nos diferentes
senvolver competências nas mais variadas for- âmbitos de relacionamentos, nos apropriamos
mas de lidar com o universo das emoções do de maior consciência sobre nós mesmos e asdia a dia é requisito para ter sucesso em qual- sim, desenvolvemos maior empatia emocional
e cognitiva.
quer setor da vida.
Este é o chamado conceito de Inteligência Emocional, que vem ganhando destaque desde a década de 90. O mesmo iniciouse com os psicólogos Peter Salovey e John
Mayer (1990) e posteriormente popularizado
através do best-seller “Inteligência Emocional
de Daniel Goleman lançado mundialmente em
1995.

Em seu livro, Goleman (2001) apresenta os fundamentos principais da Inteligência
Emocional, estes são os seus cinco pilares: o
primeiro, o pilar da Autoconsciência Emocional que se situa na capacidade de reconhecer
suas próprias emoções, neste sentido é reconhecer e entender o que sente, habilidade de
dar nome às emoções e sentimentos.
803

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

O segundo, a Autorregulação emocional que se desenha nas formas de lidar com
as emoções, não se deixar levar pelo impulso do momento; o terceiro, a Automotivação,
está a capacidade de se motivar, colocar-se à
frente. A empatia, agora como quarto pilar, não
menos importante, que expõe a capacidade de
se colocar no lugar do outro, enxergar o outro.

As vivências e as experiências emocionais, 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.
Este processo ocorrerá gradualmente,
desde os primeiros anos de vida e se dará na
convivência social, nas expressões, na capacidade de construção de relações interpessoais
positivas, na comunicação, na fala e na escuta
atenta, na externalização dos desejos, sentimentos e, no respeito ao outro.

E, por fim, a Habilidade Social, a capacidade envolvida nas interações, no convívio social, centrada no reconhecer e aceitar as
diferenças físicas, culturais e emocionais. Não
basta conhecer os pilares da Inteligência Emocional, mas também compreender e dominar
as habilidades destacadas em cada um deles.
O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL
As formas de como ensinar e desenvolver cerNA PRIMEIRA INFÂNCIA
tas competências podem resultar em diferentes resultados/ consequências, podendo ser
O cérebro humano começa a se denegativas ou positivas.
senvolver a partir de 18 dias da concepção e
a maior produção de neurônios se dá na 10
No mercado de trabalho atual, as em- semana de gestação. Nesta etapa, o bebê já
presas cobram estas habilidades, dado que um pode reagir a fatores externos, está vivenciando
profissional completo toma decisões saudáveis as suas primeiras experiências ainda no ventre.
e conscientes pensando sempre no bem coCom poucos dias de nascido, os bebês
mum. Habilidades emocionais nos diferencia
já
expressam
algumas emoções. O choro é um
das máquinas, nos faz alcançar objetivos.
O desenvolvimento da Inteligência exemplo disso, usam para expressar fome, frio
e, também reconhecem sentimentos e emoções
Emocional inicia-se na Primeira Infância, desde
nos que os rodeiam.
o ventre materno, é combustível potente para a
educação efetivada.
No primeiro ano de vida o interesse está
Bebês e crianças desenvolvem competências para lidar com as emoções com a
ajuda de seus pares, educadores e família, podem, ainda, atingir diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades, tais como; autonomia, valorização da diversidade, trabalho em
equipe, maior capacidade de proteção, reciprocidade, autoestima, habilidades comunicativas.
Desenvolver Inteligência Emocional
não é um objetivo fácil de se atingir e não
acontecerá naturalmente, a criança deverá ser
estimulada e ensinada, principalmente, amparada pelo bom exemplo do adulto nas situações de interação mantidas, é sim um caminho
de aprendizado.

totalmente voltado para a relação afetiva com o
adulto, a grande necessidade de atenção, por
isso este percurso deve ser permeado de emoção e afeto. Interações positivas e ricas, neste
período determinarão a qualidade do desenvolvimento dessa criança e, posteriormente, a formação de um adulto completo.
Henri Wallon (1879-1962), autor da Teoria Psicogenética do Desenvolvimento, destaca
que o primeiro ano de vida é afetivo e é por
meio dele que ocorrem as primeiras relações
sociais e com o ambiente que o cerca, “[...] no
início os movimentos são caóticos, mas as relações permitem que a criança exponha suas novas emoções, demonstrando o seu desenvolvimento psíquico através das experiências sociais
[...]” (GRATIOT- ALFANDÉRY, 2010, p.35).
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A Infância constitui uma etapa de extrema importância, é nela que são formadas
as funções básicas cerebrais necessárias. A
atividade cerebral é tão intensa quanto o desenvolvimento emocional, e todas as relações
e estímulos ocorridos refletirão no futuro. Registros positivos deixados na Primeira Infância
serão a base para a vida adulta.

As experiências vividas por bebês e
crianças são fundamentais para a construção
de habilidades e o apoio emocional, durante
esta fase, irá favorecer o seu crescimento, deixando-os prontos para enfrentar os impactos
da vida adulta.

APRENDER A EMOCIONAR? EMOÇÃO
PARA APRENDER?

Um estudo realizado pelo Núcleo de Ciência para a Infância (2016), aponta que para
Na relação com o outro, aprendi, sim,
que uma criança possa ter um desenvolvimento pleno é necessário que se tenha construído a expressar, sentir e compreender as emoções!
bons vínculos afetivos com seus familiares e O carinho e o afeto materno se caracterizam
como primeira e necessária estimulação senviver em um ambiente saudável.
sorial, responsável, também, pelo desenvolviWinnicott (1896-1975), pediatra e psi- mento da Inteligência Emocional, é primordial
canalista, pautado na sua teoria do desenvolvi- que antecede e prepara para o processo de
mento emocional destaca a relação mãe/bebê ensino aprendizagem ofertado nos Centros
como peça fundamental para um desenvolvi- Educativos e, posteriormente, para o sucesso
mento e crescimento saudável do ser humano na vida adulta.
e, ainda, alerta que a falta deste vínculo acarreOs bebês aprendem a controlar as
ta grandes e negativas consequências, caracterizados, muitas vezes, em quadros psicológi- emoções na relação com o outro e na melhor
forma de aprender ... Brincando! Durante as
cos desastrosos.
brincadeiras, bebês e crianças são influenciaEstudos atuais destacam e comprovam das pelas emoções que seus pares demonsa importância do cuidado materno, do carinho tram. Neste movimento compartilham de expee do afeto, estímulos estes já dados na fase pré- riências positivas, afeto e, possivelmente, de
-natal. As ausências destes estímulos iniciais um ambiente acolhedor e rico de estímulos.
revelam reflexos e podem afetar o desenvolviA autora, Marta Relvas, afirma que o
mento, a aprendizagem, chegando a prejudicar
a linguagem, a saúde e até o comportamento. cérebro aprende movido pelo afeto e pelas
emoções, cita:
Uma série de observações e estudos
comprovam que os meios sociais e as relações A componente emocional ou afetiva da aprendizamantidas possuem ação decisiva no desenvol- gem pode, na sua dimensão afetiva, encorajar, reforçar e aprofundar as funções motivacionais, cognitivas
vimento e na formação de conduta do indivíe executivas atinentes, mas, em contrapartida, sua
duo, sobretudo no período que compreende do dimensão negativa pode intimidá-las, adiá-las, blozero aos cinco anos.
queá-las. E até mesmo interrompê-las e dissuadi-las
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.

(VYA ESTELAR, 2016).

O cenário atual aponta como missão
essencial da Educação, a responsabilidade
pelo desenvolvimento social e emocional dos
seus bebês e crianças. Na fase da Primeira
Infância ocorrem as primeiras formações sensoriais e ela se dá, principalmente, através da
relação afetiva com o adulto, na relação com o
mundo e na expressão mútua de emoção.
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Se faz necessária uma prática educativa emotiva e eficaz na Educação Infantil, visto
que esta é a etapa que atende bebês e crianças, a chamada Primeira Infância. Os espaços
nestes ambientes devem ser construídos e pensados para esta etapa, com o objetivo pautado
no desenvolvimento da Inteligência Emocional.

O profissional de Educação Infantil
deve estimular suas crianças de diferentes formas e para isso requer uma atenção voltada
para as características, especificidades dos
seus discentes. A prática pedagógica deve ser
pensada de forma criativa e desafiadora adequada para incentivar e ampliar repertórios,
aprendizagens.

Cada ambiente deve configurar-se
como “uma grande montanha russa”, obstáculos que convidem bebês e crianças a se aventurar, que seja um desafio para o corpo e os
movimentos, que respeite o direito de brincar. E
nesse brincar, o tempo de explorar e conquistar deve ser respeitado onde professor/ educador, presente, observa com o olhar atento cada
descoberta.

É fundamental que o educador tenha
claro os objetivos almejados nas situações propostas e a importância de cada estímulo que
tem para o desenvolvimento da criança, seja
ele cognitivo, social ou motor. Sendo de grande
necessidade que se obtenha um conhecimento
seguro do desenvolvimento infantil, bem como
suas fases, estágios e peculiaridades para elaborar práticas pedagógicas afetivas positivas.

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. 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
Neste cenário, bebê, criança e educa- ser conteúdo principal, pois é no prazer que o
dor são sujeitos ativos. Estabelecer vínculos aprendizado se consolida.
afetivos é o primeiro passo, além de necessáUsar a Arte como veículo de aprendirio, é imprescindível para a constituição do ser
humano. No período de 0 a 3 anos, bebês e zado das emoções. Segundo o psicólogo Vycrianças se espelham no comportamento dos gotsky (2009) a arte é o mais puro movimenadultos que os cercam. Diante disto, o educa- to da reflexão humana sobre o pensamento
dor deve estar atento à sua postura, manter emotivo, é no desenvolvimento artístico que
uma escuta atenta e afetuosa, abrir espaço se expressa os sentimentos e as emoções das
crianças, nela “ a criança encarna as acções,
para a exposição de sentimentos, manter semimagens, tudo o que pensa o que sente” ( VYpre uma relação de respeito, afeto e gentileza.
GOTSKY,2009.p.87).
Os objetos para brincar devem possuir
significado social, garantir que haja meios para
a interação, para que possam compartilhar vivências enriquecendo esse processo. Enfim,
que as práticas pedagógicas nos Espaços de
Educação Infantil sejam provocadoras de emoções, que estimulem a todo instante a curiosidade, nas mais variadas formas de interesse.

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.

A arte está em toda parte, está na música, nas pinturas, colagens, no Teatro! É uma
grande facilitadora de expressão de sentimentos de visões de mundo, é espaço para partilhar emoções. Usar e abusar das atividades lúdicas, fazendo uso do faz de conta aprendem a
criar e jogar com as mais variadas expressões:
alegria, tristeza, susto, medo, dúvida.
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Tão importante quanto interpretá-las e
respeitá-las. Nas interações uns com os outros
é necessário promover o exercício do respeito,
mostrar ser generoso, cuidar, acalentar.

os demais, constroem culturas infantis, desenvolvem-se apropriando-se das qualidades humanas. Nesta perspectiva de proposta pedagógica a criança constrói e reconstrói, reformula
seu aprendizado incorporando vivências em
Consenza (2011 pág.82) aponta a novas situações.
grande importância das relações mantidas no
ambiente escolar, por meio de interações proO PAPEL DA FAMÍLIA NO
movem o desenvolvimento do processo cogniDESENVOLVIMENTO EMOCIONAL
tivo e emocional no cérebro, assim, descreve:
“[...] o cérebro responde aos estímulos recebiAs emoções nos conduzem por toda
dos e dependendo do tipo, negativo ou positi- vida, nos dirige, traduzindo- se nas nossas
vo, áreas específicas do cérebro são ativadas, crenças, nos propósitos e ideais, nas formas
favorecendo ou não aprendizagens.”
de viver, se relacionar, na carreira profissional
e nas formas de lidar consigo mesmo.
Aprendemos e construímos nossa
identidade através das emoções vividas. Se traO tema Educação Sócio Emocional
duzem nas formas como lidamos com as dife- vem ganhando destaque ao longo dos anos,
rentes situações do dia a dia e mais, ainda, são principalmente nas áreas da psicologia e eduresponsáveis pela produção de mecanismos cação, a mesma deve ocorrer desde os primeimentais tão importantes para o desenvolvimen- ros anos de vida, assim a família, a primeira
to de aprendizagens, como: a percepção, pen- escola na vida de todo ser humano, também
samento, atenção e memória.
tem papel importante e responsabilidade nesta
tarefa.
A escola, por sua vez, enquanto espaço educativo deve possuir uma estrutura que
A maturidade emocional não é algo
viabilize e facilite a execução de propostas pe- que surge somente na vida adulta, ela se dá
dagógicas baseadas em estímulos sensoriais por meio de um processo que se inicia na mais
que, adequados às crianças com salas espa- tenra idade e refletirá ao longo dos anos nas
çosas, arejadas e que comportem mobílias e diferentes formas de lidar com as adversidaobjetos, materiais que garantam o brincar, as des do dia a dia, nas tensões. A família possui
interações afetuosas.
grande responsabilidade neste processo de
maturidade emocional, uma vez que a postura
Ambientes externos amplos, terrários, dos pais/ adultos presentes refletem na criança
solários, parques, áreas com vegetação, jardim e, mais do que isso, é imprescindível um tempo
de forma que garantam a exploração, o contato, dedicado à educação emocional dos filhos.
a provocação, a curiosidade e a descoberta. É
imprescindível que a locomoção nos diferentes
O período que compreende a Infância
espaços ofereça segurança e desenvolvam a é dividido por fases de desenvolvimento emoautonomia das crianças, lhes possibilitem es- cional, é necessário ter a clareza e compreencolhas.
são de cada uma delas para que ocorra positivamente o desenvolvimento das capacidades
Na Educação Infantil, etapa da Educa- emocionais.
ção 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
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Nos primeiros 6 meses de vida, os bebês se assustam com sons inesperados e o
choro é a única forma de comunicar seus desejos, desconforto, frio e fome. Já dos 6 aos
12 meses, adquire maior consciência de si, demonstra desconforto e sofrimento ao separar
-se da mãe.

Os esportes e as artes abrem espaço para as diferentes formas de expressão de
sentimentos, emoções, dado os movimentos,
melodias e possibilidades de criação. São
grandes aliados para o desenvolvimento de
capacidades emocionais.
Em uma mesma família há diferentes
personalidades, e diversos estados emocionais
e é neste contexto de interação que as crianças começam a desenvolver suas habilidades.
É “dentro de casa” que se aprende a se colocar no lugar do outro, compreender e respeitar
o comportamento do outro e de si próprio e
modos de superar e compreender que há perdas e frustrações.

Do primeiro ano de vida aos 4 anos,
as emoções estão mais do que presentes, demonstram – se sensíveis à aceitação e a recusa
dos que os rodeiam. Surgem as birras e já imitam o comportamento do adulto. Passados os
4 anos de idade e seguindo até o sétimo ano,
já apresentam um repertório imaginário maior:
noites com pesadelos, mudanças repentinas
de humor. É característico neste período auto
confiança para resolver problemas e enfrentar
Os pais devem favorecer a autonomia
alguns desafios.
de seus bebês e crianças para que sejam confiantes. É necessária a manutenção de comuComo visto, para cada etapa uma nicação emotiva onde não haja julgamentos,
característica marcante do desenvolvimento ofensas e que seja rodeada de respeito mútuo;
emocional que deve ser observada e principal- exaltar a autoestima, a tolerância e dar espaço
mente mediada. É urgente e importante o de- para que possam realizar suas próprias escosenvolvimento da Inteligência Emocional na In- lhas e, assim, se desenvolvam.
fância, seja no âmbito familiar ou educacional,
uma vez que estas capacidades terão grande
Família que educa para o desenvolpeso na vida adulta.
vimento das capacidades emocionais não
priva os filhos de frustrações, perdas e, sim,
O primeiro passo é o diálogo, a comu- está presente em qualquer experiência emotinicação entre pais e filhos, a via principal de va usando do diálogo, do incentivo e muitas
promoção de empatia para consigo mesmo e vezes da escuta, traçando o caminho para o
para com os demais, meio para expor senti- equilíbrio necessário e fortalecendo as formas
mentos e distinguir qual a melhor forma de ex- de se relacionar.
pressá-lo.
Nesta perspectiva, a criança constrói
Quando são bebês devem usar frases progressivamente saberes relacionados à éticurtas, demonstrar afeto, carinho, cuidado e ca e a honestidade, respeitando os diferentes
compreensão. Nesta troca, ajudar a identificar olhares e as formas de pensar, debatendo e
emoções abrindo espaço para a exposição atendendo o bem comum, enfrentando desade sentimentos de forma que compreendam e fios e resolvendo conflitos.
criem mecanismos para lidar com os mesmos,
de forma amena.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, no estudo das Emoções, ela está intimamente ligada às interações e aos estímulos oferecidos, sejam eles negativos ou positivos. O educador infantil e a família, portanto, se
configuram como grandes responsáveis pelo desenvolvimento sadio de bebês e crianças, uma
vez que exercem grande influência nas primeiras relações de trocas afetivas e suas descobertas.
O período que corresponde à Primeira Infância deve ser regado de boas emoções. O
educador infantil deve, então, conhecer os fundamentos da aprendizagem e as teorias que apontam a afetividade como alavancadora de aprendizagens, só assim usarão práticas pedagógicas
comprometidas com o desenvolvimento social e emocional de crianças pequenas.
Tendo em vista que, nos Espaços de Educação Infantil, o trabalho pedagógico ocorra
por meio de interações em um ambiente social, este deve ser motivador, causador de emoção.
Desenvolver momentos de aprendizagens em que bebês e crianças sejam protagonistas, ativas
no seu espaço, explorando recursos dispostos em brinquedos e brincadeiras, tendo o adulto
como um mediador afetuoso.
E, é nessa troca, na relação de afetividade com bebês e crianças que se configuram
muito aprendizado, enfim, um desenvolvimento sadio e pleno, a constituição de um ser humano.
A emoção nos acompanha desde a vida uterina, assim que se forma o cérebro, é inato
ao ser humano é essencial para sua sobrevivência e desenvolvimento. É o que nos faz reagir,
nos mover e tem uma relação recíproca com as mais variadas formas de aprender e o desempenho depositado na execução das diferentes atividades.
Observada a importância das emoções 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 emotivas ricas de afeto, exploração e descoberta.
Emoções positivas acarretam motivação. Crianças motivadas aplicam esquemas cognitivos e refletem sobre suas próprias percepções, avançam em suas aprendizagens, desenvolvemse, ultrapassam obstáculos, percebem e atuam sobre o meio em que vivem, tomam decisões.
Portanto, é necessário reconhecer que aprender é um processo que depende da relação
afetuosa e motivadora com o outro (educador, família), do despertar dos potenciais, do desafiar. É
criar condições favoráveis para que a criança se desenvolva, reconhecendo
o
Espaço de Educação Infantil como um ambiente acolhedor, regado de
emoções e sentimentos.
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A CALIGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: O presente trabalho destina-se, por meio de revisão bibliográfica, a aprofundar conhecimentos acerca da questão da caligrafia na escola, considerando todo o processo de
desenvolvimento infantil e o processo de aquisição da escrita. O papel da escrita na sociedade também é foco de discussão e levantamentos sobre sua prática ao longo do tempo são
apresentados neste artigo.

Palavras-chave: Caligrafia; Aquisição da Escrita; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

aquisição da escrita passa por diferentes momentos durante o desenvolvimento
infantil. Considerando esta constatação, é importante identificar o papel da caligrafia para que se possa compreender o modo como os aspectos relativos ao
modo de escrever permeiam a escolarização e a introdução das crianças no mundo letrado.
A partir da necessidade de aprofundar conhecimentos sobre o tema, nesta pesquisa,
propõe-se ampliar noções sobre o desenvolvimento da criança, o modo como aprende e se
apropria da leitura e da escrita, bem como sobre a caligrafia na educação.
Para o alcance dos objetivos e desenvolvimento da pesquisa, realizar-se-á revisão bibliográfica, estabelecendo o debate entre autores que abordam temas pertinentes ao estudo de
caso. Serão, para isso, utilizados livros, periódicos e artigos científicos, revistas e textos oficiais.
A pesquisa bibliográfica, de acordo com Severino (2007, p. 122), é: “[...] aquela que se realiza
a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos,
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por
outros pesquisadores e devidamente registrados”.

Por meio dos procedimentos apresentados, espera-se alcançar dados e informações
que possibilitem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, para que a reflexão e a discussão propostas sejam viabilizadas.
A abordagem será iniciada pela contextualização da infância, para que se possa analisar
melhor a forma como construiu-se o olhar sobre a criança. Em seguida, far-se-á considerações
sobre o processo de aquisição da escrita, considerando aspectos do desenvolvimento psicológico humano e a teoria da alfabetização. Por fim, serão levantados elementos sobre as transformações e o papel da caligrafia na sociedade e no âmbito escolar.
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A infância foi, então, um conceito construído para uma finalidade específica e por
motivos originários delimitados, como afirma
Kramer (2003, 19), ao dizer que “a ideia de
Até a Idade Média a criança era vista infância, como pode se concluir, não existiu
como um adulto em miniatura, de forma que sempre, e nem da mesma maneira”.
o mundo da criança era o mesmo mundo dos
A concepção de infância surge, então,
adultos. A criança estava imersa neste cenário,
desempenhando tarefas, vivenciando experiên- em decorrência da estruturação da sociedade
cias e presenciando acontecimentos do univer- capitalista, na qual o papel atribuído à criança
dentro da comunidade foi modificado por conso adulto.
ta da urbanização e da industrialização, atenA aprendizagem da criança também dendo a interesses e necessidades próprias
era alvo de reflexão específica e não seguia um deste cenário.

CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A
CONCEPÇÃO DA INFÂNCIA NA
HISTÓRIA

método adequado à infância. Este era um momento em que, como sinaliza Kramer (2003,
p. 17), os índices de mortalidade infantil eram
alarmantes e a morte das crianças, especialmente ainda bebês, era considerada algo natural. Diante dessa apatia em relação à criança,
as expectativas eram baixas, entretanto, “quando sobrevivia, ela entrava diretamente no mundo dos adultos”.
De acordo com Cunha (2006), somente por volta do século XVIII a criança passou a
ter reconhecidas suas próprias características,
deixando de ser pensada e considerada dentro
de parâmetros próprios dos adultos. Foi então
que houve um distanciamento dos dois universos, e começou a ser introduzida uma ideia de
infância como momento de preparação para a
vida adulta. Sobre isso, Kramer (2003, p. 19)
observa que:
Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel
produtivo direto (‘de adulto’) assim que ultrapassava
o período de alta mortalidade, na sociedade burguesa ela passa a ser alguém que precisa ser cuidada,
escolarizada e preparada para uma atuação futura
(KRAMER, 2003, p. 19).

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

Antes da transformação causada pelo
período industrial, a realidade em que a criança
estava inserida tinha como eixo a figura da mulher, mãe, que cuidava dos filhos. Nesta época:
O papel da mãe e das outras mulheres era o de cuidar da criança, atendendo-lhe no seu desenvolvimento físico a fim de que esta crescesse e assumisse
seu papel social no mundo dos adultos. Na falta da
mãe, buscava-se um contexto doméstico para que a
criança fosse atendida. Situação em que geralmente:
ou a criança ficava com parentes; ou ficava em instituições de guarda, geralmente sob a responsabilidade de entidades religiosas. No período subsequente,
com a saída da mulher para o campo de trabalho,
decorrente do processo de urbanização e industrialização dos centros urbanos que solicitaram a mão de
obra operária feminina, a criança passa a ser atendida por terceiros, ficando a maior parte do tempo fora
do contato com seus pais. Neste contexto, a função
de educar passou a ser delegada a outrem, e aos
pais cabia o papel principal de prover recursos financeiros para sustentar as necessidades básicas da
família (CARTAXO, 2011, p. 31-32).

Cartaxo (2011) aponta que, nos dias
de hoje, a ideia do que é a criança e como ela
é compreendida na sociedade são questões
de grande complexidade cultural, até mesmo
no que tange à determinação específica de
uma faixa de idade na qual o indivíduo será
visto e tratado como criança do ponto de vista
legal, para todos os efeitos,
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No caso do Brasil, vigora, por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança, que define como criança todo ser humano antes de completar 18 anos.
No entanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), disposto pela Lei nº 8.069ª, de 13 de junho de
1990, considera como criança o indivíduo de até 12
anos. Percebemos que, além de não haver nas leis
que tratam do tema uma concordância sobre a idade
determinante para a concepção de infância, existem
muitas diferenças observadas nessa conceituação.
Tal fato leva ao entendimento de que cada contexto
social produz seu próprio conceito de infância (CARTAXO, 2011, p. 26).

Assim, é possível notar que o olhar sobre a infância passou por significativas transformações até hoje. Contudo, mesmo na atualidade ainda tentamos definir concepções mais
claras a respeito do tema para que este estágio da vida possa ser reconhecido em toda a
sua importância, complexidade e relevância no
contexto da experiência e do desenvolvimento
humano.

O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA
ESCRITA
De acordo com Wallon (apud MAHONEY; ALMEIDA, 2000), o Estágio Categorial
compreende o período de 6 aos 11 anos. Ele é
caracterizado pela superação do personalismo
(3 aos 6 anos), momento em que a criança
conquista uma estabilidade nos processos regulares da evolução mental, mas que é abalada por eventuais crises.

lução, ocorrendo maior precisão em relação
ao gesto e a ação pretendida. Wallon afirma
que existe uma divisão entre dois momentos: a
etapa pré-categorial e a categorial (MAHONEY;
ALMEIDA, 2000,). No estágio categorial:
A diferenciação nítida entre o eu e o outro dá condições estáveis para a exploração mental do mundo
físico, mediante atividades de agrupamentos, seriação, classificação categorização em vários níveis de
abstração até chegar ao pensamento categorial. A organização do mundo físico em categorias mais bem
definidas possibilita também uma compreensão mais
nítida de si mesmo (MAHONEY; ALMEIDA, 2000, p.
13).

A criança em processo de alfabetização se encontra no que o autor chama de etapa
pré-categorial, a qual ocorre dos 6 aos 9 anos,
aproximadamente, e tem como característica o
sincretismo, mas possibilita que a criança comece a pensar e perceber o mundo de uma
nova maneira, nomeando, agrupando e comparando, embora não atinja ainda a abstração.
Mahoney e Almeida (2000) esclarece
que Piaget classifica o período em que a criança se encontra entre 2 e 7/8 anos de idade
como pré-operatório, no qual surge a função
simbólica/semiótica e é o ponto em que a
criança inicia e começa a desenvolver a linguagem, embora a lógica não surja juntamente a
ela.

A criança ainda concebe a realidade
ao seu redor a partir de si, apresentando egoA principal questão a ser apontada nes- centrismo intelectual e social, exatamente por
te estágio é o desenvolvimento intelectual, pois ainda não possuir o pensamento lógico,
é neste momento que a criança começa a se
perceber como membro pertencente a vários De 1 e 1,5/2 anos a 4/5 anos (naturalmente, com as
grupos, nos quais ela desempenha diferentes defasagens a cada contexto sociológico e cultural),
dá-se o processo de construção da função semiótipapéis e estabelece diferentes relações.
ca de que a linguagem, a imitação diferida, o jogo
Nessa etapa a criança desenvolve a
atenção, passando a ser capaz de identificar,
corresponder ou descartar estímulos relacionados à atividade em que está envolvida. A motricidade também apresenta uma grande evo-

simbólico, a imaginação são os resultados mais evidentes. É a construção da “experiência mental” que
irá, aos poucos, substituir a “experiência física”, interiorização que visa a traduzir em imagens a realidade
concreta, o que possibilita, no futuro, os jogos operatórios (MAHONEY; ALMEIDA, 2000, p. 26).
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Vygotsky (2007) analisa aspectos sócio genéticos e ontogenéticos do desenvolvimento, em que determinados instrumentos e
signos têm o papel de mediar a relação entre
o indivíduo e o meio, considerando aspectos
como a origem cultural das funções psíquicas,
a base biológica do funcionamento psicológico
e características básicas dos processos psicológicos humanos.

Nos anos iniciais da fase escolar, a
criança entra em contato com diversos novos
códigos, com representações e com organizações que precisa compreender e assimilar. É
um salto muito grande em seu desenvolvimento e precisa estar vinculado com o correto direcionamento do mesmo para que ocorra de
maneira satisfatória e produtiva.

A interação das pessoas entre si e com
o mundo é possível por conta dessas ferramentas que chegam a cada sujeito por meio da
transmissão cultural. Para o autor, a separação
entre aspectos intelectuais e afetivos é um dos
mais significativos defeitos da psicologia tradicional, pois é necessário considerar a unidade entre esses dois processos, principalmente
porque é a emoção que motiva o pensamento.

O meio oferece muita resistência e exigências, nesse período, dificulta a iniciação da
criança nesse novo universo. A estimulação
psicossocial é necessária para que as demandas impostas pelo meio não surtam efeito negativo na criança.

Vygotsky, conforme Oliveira, (1992)
ressalta a influência da intervenção pedagógica no desenvolvimento infantil,
A intervenção pedagógica provoca avanços que não
ocorreriam espontaneamente. A importância da intervenção deliberada de um indivíduo sobre outros
como forma de promover desenvolvimento articula-se com um postulado básico de Vygotsky: a aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde
o nascimento da criança. A aprendizagem desperta
processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras
pessoas (OLIVEIRA, 1992, p. 33).

Fatores de saúde, intelectuais, emocionais, comportamentais, familiares, contatos
com outras crianças, oscilações físicas e psicológicas, questões sociais e tantos outros aspectos podem influenciar o aluno que está em
processo de adaptação ao novo meio, em que
ele precisa entender seu papel e como desempenhá-lo.
Professores e pais são recipientes de
fantasias, emoções, impulsos, agressividade,
angústias, medos. O conforto e a estimulação
oferecidos por esses dois agentes imprescindíveis no desenvolvimento da criança irão viabilizar um processo mais prazeroso, tranquilo e
propenso ao sucesso.

O autor também considera o papel da
Para isso, é necessário estar atento à
subjetividade e da intersubjetividade, assim
como o processo de internalização que forma criança como um todo, inclusive às suas nea consciência. Esses processos são mediados cessidades emocionais e físicas.
simbolicamente em relações interpessoais, de
O desenvolvimento cognitivo acontece
acordo com as experiências de cada indivíduo.
paralelamente ao social, e um age diretamente
As funções aparecem sempre primeiro sobre o outro, influenciando de maneira positino nível interpsicológico e depois no nível in- va ou negativa, proporcionando novas perspectrapsicológico. As operações antes realizadas tivas, novos estímulos, novas reações, novos
apenas externamente, pela criança, podem ser caminhos e novos desafios a todo momento
realizadas internamente quando as funções para a criança.
psicológicas superiores estão emergindo. Este
é o momento de surgimento, por exemplo, da
memória e da atenção voluntária.
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Todo ambiente de convívio é espaço de
aprendizagem, inclusive no que diz respeito à
aquisição da escrita. Códigos diversos rodeiam
a criança o tempo todo em todos os âmbitos
de sua vida, mediando sua relação com o meio
por meio da linguagem que primeiramente se
apresenta apenas como expressão oral, seguida pela possibilidade de registro gráfico.
Dessa forma, é necessário estar atento
ao modo como a criança é assistida no processo de contato e internalização da escrita,
levando em consideração fatores decisivos
que influenciarão diretamente no progresso e
no sucesso da experiência.
De forma sistematizada, Ferreiro (2001)
aponta fenômenos intracerebrais envolvidos na
aquisição da escrita. Segundo a autora, para
pensar a aquisição da escrita, é necessário
partir de um problema epistemológico que vai
determinar as primeiras relações da criança
com a alfabetização: a compreensão da relação entre o real e aquilo que o representa.
Sendo assim, devem ser analisados e
considerados diversos aspectos do desenvolvimento da criança para que se possa identificar
e lidar com suas dificuldades, assim como buscar maneiras de superá-las.

A partir deste ponto de vista, podemos
compreender que criança possui experiências,
repertórios, tem desejos e sua própria dinâmica
de aprendizado. Neste processo, cada criança
cria sua própria metodologia, a partir de conflitos internos, que resultam em mecanismos
pessoais de solução e compreensão.
Quando a criança chega à escola, ela
já está em processo de alfabetização, iniciado
pelos meios em que ela está inserida desde o
nascimento. A escola formaliza e sistematiza
esse processo, mas precisa respeitar as características particulares vindas dos demais espaços onde a criança já recebeu referências e influências no que diz respeito ao registro da fala
e à alfabetização como um todo, como afirma
Ferreiro (2001, p. 65):
As crianças de todas as épocas e de todos os países
nunca esperaram completar 6 anos e ter uma professora à sua frente para começar a aprender. Desde
que nascem são construtoras de conhecimento. No
esforço de compreender o mundo que as rodeia, levantam problemas muito difíceis e abstratos e tratam,
por si próprias, de descobrir respostas para eles. Estão construindo objetos complexos de conhecimento
e o sistema de escrita é um deles (FERREIRO, 2001,
p. 65).

É necessário analisar os aspectos
constitutivos da aprendizagem nos dias atuais,
abandonando a concepção mecanicista da
aprendizagem da escrita e da leitura, colocando o aluno no centro do processo, como ser
pensante, que elabora hipóteses, que passa
por conflitos cognitivos, e que está a todo momento construindo conhecimento,

Devem também ser considerados no
processo de aprendizagem: o processo de maturação do organismo, a relação com objetos,
a experiência social e a equilibração do organismo com o meio. A autora afirma que, segundo Piaget, um mecanismo de auto-regulação é
que dá condições a tal equilibração. Para isso,
há três elementos envolvidos: a experiência externa, o programa hereditário (inato) e as influências sociais.

Estamos tão acostumados a considerar a aprendizagem da leitura e da escrita como um processo de
aprendizagem escolar que se torna difícil reconhecermos que o desenvolvimento da leitura e da escrita começam antes da escolarização. Os educadores
são os que têm maior dificuldade em aceitar isso
(FERREIRO, 2001, p. 64).

Ferreiro (2001) considera que a construção do conhecimento objetivo não se constitui de maneira linear. Existem momentos de
conflitos e caos, dos quais surgem soluções e
acomodações,
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Cada passo resulta da interação que ocorre entre o
sujeito cognoscente e o objeto de conhecimento: no
processo de assimilação (isto é, no processo de elaboração da informação), o sujeito transforma a informação dada; às vezes a resistência do objeto obriga
o sujeito a modificar-se também (isto é, a mudar seus
próprios esquemas) para compreender o objeto (isto
é, para incorporá-lo, para apropriar-se dele), (FERREIRO, 2001, p.70).

O processo de alfabetização ocorre de
acordo com as seguintes etapas, seguindo Ferreiro (2001):

Ferreiro (2001) aponta que na fase pré-silábica a criança ainda não relaciona as letras
com os sons, mas suas representações, que
se dão por meio de desenhos, rabiscos etc.,
possuem valor e significado,
No caso do desenvolvimento da leitura-e-escrita, a
dificuldade para adotar o ponto de vista da criança foi
tão grande que ignoramos completamente as manifestações mais evidentes das tentativas infantis para
compreender o sistema de escrita: as produções escritas pelas próprias crianças. Até há poucos anos as
primeiras tentativas de escrever feitas pelas crianças
eram consideradas meras garatujas, como se a escrita devesse começar diretamente com letras convencionais bem traçadas. Tudo o que ocorria antes era
simplesmente considerado como tentativas de escrever e não como escrita real (FERREIRO, 2001, p. 68).

No nível de escrita pré-silábica existem
representações independentes de qualquer
busca de correspondência entre a emissão de
som e a escrita, enquanto no nível de escrita silábica ocorrem as representações silábicas, com ou sem valor sonoro convencional. A
Na etapa silábica, a criança cria suas
criança não coordena as sílabas nem as asso- próprias interpretações sobre as letras, e atricia com outras da mesma natureza.
bui valor silábico a elas. Neste momento ocorre uma divisão entre silábico sem valor sonoro
Já no nível de escrita silábico-alfabéti- (letras aleatórias, que representam sílabas) e
ca, a criança começa a elaborar sozinha hipó- silábico com valor sonoro (letras relacionadas
teses silábicas e passa a entender a relação aos sons da palavra).
entre a totalidade e as partes, e entre as letras
e os sons.
Na fase silábico-alfabética, acontece
uma fusão entre a lógica da fase silábica com
E no nível de escrita alfabética, a crian- a identificação de algumas sílabas. Então, na
ça compreende que não se pode adivinhar o fase alfabética, a criança consegue dominar
que está escrito, e percebe que é preciso re- completamente o valor das letras e das sílabas.
conhecer os fonemas e as letras. Principia a
escrita com características e regras alfabéticas,
A QUESTÃO DA CALIGRAFIA
utilizando letras e sílabas valor fonético correspondente,
A escrita surgiu na sociedade para
atender as necessidades da vida diária. BasiSabemos agora que há uma série de passos ordena- camente, servia aos estudos e à produção de
dos antes que a criança compreenda a natureza de textos religiosos, bem como poéticos. Poucos
nosso sistema alfabético de escrita e que cada passo eram aqueles que possuíam acesso à leitura e
caracteriza-se por esquemas conceituais específicos. à escrita, esse conhecimento era restrito aos
[...] Nenhum desses esquemas conceituais pode ser
nobres e ao clero. Configura-se então, o domícaracterizado como simples reprodução – na mente
nio do saber como exercício de poder.
da criança – de informações fornecidas pelo meio.
Esses esquemas implicam sempre em um processo construtivo no qual as crianças levam em conta
parte da informação dada, e introduzem sempre, ao
mesmo tempo, algo de pessoal (FERREIRO, 2001,
p. 70).

Ainda que sob influência da letra cursiva comercial, a qual foi amplamente disseminada por manuais caligráficos, a escrita presente
no cotidiano apresentava-se com mais flexibilidade, afetada por personalizações, mantendo
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a elegância elegante, requintada, a formalidade
Segundo Vidal e Gvirtz (1998), ainda
e a legibilidade, conforme Mandel (2007).
no mesmo século, o Brasil já demonstrava indícios de que a escrita se disseminava, por meio
Após inúmeros processos de estiliza- de seu ensino, bem como o da leitura, nos banção, a grafia da escrita cursiva suplantou as itá- cos escolares. A escrita estava, contudo, dislicas humanísticas, as quais tiveram sua função tanciando-se das instituições responsáveis por
tornada obsoleta. A escrita ora vigente possuía seu surgimento, tais como a igreja e a família,
aspecto inclinado e com laços, parecendo-se pois iniciava-se um processo de identificação
com a comercial. Apesar de representarem da escrita como laica e de caráter estatal.
uma pequena parcela da sociedade, os cidadãos comuns que sabiam ler e escrever, tamAs teorias da educação da época eram
bém adotavam modelos de escrita ensinados
importadas da Europa e dos Estados Unidos,
por mestres. Contudo, era possível notar signide maneira que a escrita inclinada fazia-se
ficativas diferenças relativas a cada nação.
mais presente no país até 1890, quando apreMandel (2007) ainda aponta que a es- sentava, entre outros, dois subtipos que se
crita comercial e contábil sofreu grande trans- destacam: a letra Inglesa e o “spenceriano”
formação por conta da Revolução Industrial e norte-americano.
o intenso crescimento dos intercâmbios entre
No final do século XIX foram desenvolOcidente e Oriente, de modo que a escrita foi
simplificada a fim de tornar-se universal entre vidas no país, por professores do Rio de Jao final do século XVIII e o início do século XIX. neiro e de São Paulo, cartilhas que refletiam
determinadas experiências didáticas.
O padrão estabelecido como mundial
Métodos baseados no ensino da leitura
foi a escrita “Inglesa”, o que demonstra a grande potência que o país representava no âmbito considerando partes ou fragmentos das palaindustrial e econômico à época. A padroniza- vras, passando do contato com as letras do
ção foi então introduzida e instalada na socie- alfabeto para a formação de sílabas e, então,
dade de forma rígida, sem personalizações, para a composição de palavras, propriamente;
passando a fazer-se presente na administração a leitura de sentenças, buscando sua comprepública e privada, nas instituições de ensino e ensão, ocorria no final do processo.
no comércio (MANDEL, 2007).
Mortatti (2006) destaca que a Cartilha
Logo a escrita conquistou o monopólio Maternal, ou Arte da Leitura, foi publicada em
do ensino de aquisição da escrita no mundo. Portugal, em 1876, produzida pelo poeta João
No Brasil tal escrita difundiu-se nas escolas e de Deus. Tal publicação introduziu significativas
no comércio. Entretanto, em meados do sécutransformações no ensino da escrita a partir da
lo XX, discursos pedagógicos permeados por
apresentação do “método João de Deus”, ou
ideias higienistas trouxeram uma discussão
ainda do “método da palavra”, analisando em
voltada para a normatização da escrita,
seguida as partes que compõem a palavra.
A caligrafia inclinada, utilizada durante o século XIX,
apesar de “elegante, graciosa e pessoal”, era criticada, porque percebida como a causa para os problemas de miopia e escoliose encontrados nos/as
escolares. Para manter a saúde das crianças, indicava-se a caligrafia vertical como a mais adequada ao
trabalho escolar. “Papel direito, corpo direito, escrita
direita” pareciam resumir as prescrições da higiene
(VIDAL, 1998, p. 1).

O método “sintético”, que consistia na
soletração, com ênfase para o aspecto fônico,
bem como para a silabação, e o método de
“palavração”, causaram veementes discordâncias entre pedagogos no Brasil, considerando
que no final do século XIX, havia uma grande
discussão resultante da divergência de posicionamentos relativos à escolha do melhor método para as escolas do país.
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A Proclamação da República, em 1889,
marcou grandes transformações na educação
do Brasil. Os modelos de escrita foram sofrendo restrições acerca da “letra de imprensa” em
relação à “letra cursiva”, como lembra Cagliari
(1999).
Hoje, cartilhas e livros de alfabetização
parecem apresentar predileção pela escrita
cursiva (vertical), enquanto o construtivismo
tende a preferir a letra bastão (de imprensa, ou
de fôrma) considerando mais apropriada para
o processo de aquisição da escrita em fase
inicial.
Os preceitos construtivistas tendem
a privilegiar, portanto, as letras de fôrma maiúsculas, as quais são caracteres isolados e
apresentam traços simples. As letras cursivas
encadeiam-se e emendam-se, o que pode ser
confuso e prejudicial para a compreensão das
partes do todo,

Com relação aos sistemas de escrita, está em jogo
a sempre presente luta entre escrita ideográfica e fonográfica e entre escrita pictográfica e escrita não-figurativa. Do ponto de vista teórico, não há nada a
acrescentar: os usos da escrita até hoje já exploraram
bastante as possibilidades de todos os sistemas. Porém, há um problema novo aqui. [...], se imaginarmos
que, no futuro, vamos escrever através de computadores, o ato de escrever terá muitas características
próprias, diferentes das que usamos hoje, a começar
pelo não uso de caneta e papel. O mundo da imagem estará em plena forma e as palavras escritas, na
maioria das vezes, não passarão de simples rótulos
para tarefas específicas que o computador realizará.
Ler uma obra literária, produzida com letras do alfabeto, será coisa do passado, uma coisa de arqueologia, assim como vemos, hoje, as escritas antigas,
como a egípcia, a cuneiforme, os livros iluminados da
Idade Média etc. As histórias serão contadas através
da fala gravada (CAGLIARI, 1999, p. 221).

O autor salienta que “a imensa maioria
dos livros tem nos papéis uma bomba-relógio.
A escrita cursiva tem um uso quase exclusivamente [...] O computador é o único que pode salvar
pessoal. Com o grande desenvolvimento tecnológico o livro de sua extinção física e, consequente
das máquinas de escrever (chegando até o compuextinção cultural” (CAGLIARI, 1999, p. 221).
tador), a escrita deixou de ser feita à mão, ficando
essa atividade restrita a pequenas notas pessoais.
Isso fez a escrita cursiva perder um pouco da sua
importância no mundo moderno. Apesar disso, o método das cartilhas e a escola continuam insistindo
na escrita cursiva. Alguns professores acham que,
se os alunos começarem a escrever com letras de
fôrma, não vão aprender a escrever letras cursivas, e
no processo de alfabetização o alvo a ser atingido é
a bela escrita cursiva, redondinha, igual para todos.
Padronizar a escrita cursiva desse modo é ir contra a
sua própria natureza, cuja característica fundamental
é ser expressão gráfica individualizada (CAGLIARI,
1999, p. 220).

Esta apresenta-se como uma questão
a ser objeto de reflexão em nossa sociedade
nos dias atuais, pois cabe compreender que as
transformações provocadas por quaisquer que
sejam as inquietações humanas que as acarretem, devem ser consideradas e analisadas,
porém, devemos abraçar o que novo apresenta
de positivo, sem desprezar e descartar aquilo
que ainda possui seu lugar na vida em sociedade.

A escrita sofreu grande impacto pelo
advento da máquina de escrever, pois esta tornou-se um paradigma, dando à escrita de próprio punho um aspecto de algo ultrapassado.
Na atualidade, ocorre algo similar em relação
ao computador e os demais aparatos tecnológicos que oferecem às pessoas novas formas
se comunicarem-se por meio da escrita, sem o
uso de lápis e papel:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível conhecer aspectos relevantes relativos ao lugar da
escrita e da caligrafia na História e na vida que os indivíduos partilham em sociedade.
Ao buscar-se compreender de que forma a criança era tratada e compreendida há alguns séculos e como este cenário sofreu significativas transformações ao longo do tempo até o
momento presente, pode-se entender como se deu o reconhecimento da primeira etapa da vida
humana como sendo, por si só, uma importante fase do desenvolvimento, e não somente algo
que antecede e deve preparar para o que realmente tem valor, ou seja, a fase adulta.
A partir disso, pode-se lançar olhar sobre as fases do desenvolvimento humano e as
relações que estabelecem com a aquisição da leitura e da escrita, considerando o ser como um
todo.
Verificou-se que a escrita passou por diferentes momentos ao longo de sua existência
e ocupou lugar de prestígio na sociedade, estando relacionada a poder e dominação. Contudo,
hoje, a escrita feita a próprio punho enfrenta o desafio imposto pelas tecnologias que transformaram o modo como as pessoas se relacionam e se comunicam por meio da escrita digital.
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A PSICOPEDAGOGIA E A APLICAÇÃO DOS
CONTOS DE FADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente estudo monográfico pretende a partir de uma pesquisa bibliográfica verificar as contribuições dos contos de fadas para a construção da identidade infantil tendo em
vista o trabalho psicopedagógico quando estão inseridos em uma rotina de leitura literária.
Desta forma a pesquisa inicia-se com os apontamentos acerca das origens dos contos de
fadas, das principais adaptações dos textos orais ao longo dos anos e a sua proposta original
quanto ao público infantil. Posteriormente é feita uma reflexão mais profunda acerca dos
valores implícitos no acesso à criança sob a ótica de seus conflitos e indagações, tendo os
contos de fadas como uma ferramenta importante para auxiliar a criança a compreender a sua
vida e a sociedade a qual pertence. Em seguida são apontados os procedimentos para atuar
junto ao grupo de alunos contemplando o desenvolvimento sócio emocional tão importantes
nesta primeira etapa da escolarização. Ao término é apresentada a conclusão da pesquisa no
bojo de uma breve reflexão acerca do perfil da criança na contemporaneidade e da necessidade de firmarmos sua identidade dentro de valores morais e éticos tão importantes à humanidade. Este material foi criado tendo em vista a necessidade de uma discussão mais ampla
acerca da temática apresentada.

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

O

presente estudo monográfico foi criado tendo em vista compreender, como utilizar os contos de fada em uma abordagem psicopedagógica mediante as práticas educativas na educação infantil como contribuição para o desenvolvimento
de valores importantes ao seu desenvolvimento:
A infância é o período mais apropriado para o desenvolvimento da leitura, apresentando as construções no
âmbito do aprendizado e assim, criando maior facilidade da criança no mundo da leitura. É bom destacar que
quanto mais cedo iniciado essa experiência, mais profunda ela será na vida de quem a vivencia (MOREIRA,
2017, p. 1).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a criança
que ainda não sabe ler convencionalmente pode fazê-lo por meio da escuta da leitura do professor, ainda que não possa decifrar todas ou cada uma das palavras. Ouvir um texto já é uma
forma de leitura.
Na observância deste contexto compreende-se a importância de estabelecer-se um
trabalho de leitura com as crianças desde a educação infantil dada a importância de sua oferta.
Quem convive com crianças sabe o quanto elas gostam de escutar a mesma história
várias vezes, pelo prazer de reconhecê-la, de prendê-la em seus detalhes, de cobrar a mesma
sequência e de antecipar as emoções que teve da primeira vez. Isso evidencia que a criança
que escuta muitas histórias pode construir um saber sobre a linguagem escrita (RCNEI, 1998,
p. 143).
Com base nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental (PCNEF), o trabalho
com a leitura na escola deve acontecer de forma constante, com uma diversidade de objetivos,
modalidades e diferentes textos que circulam socialmente.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) refere-se ao uso das literaturas infantis na prática da leitura, como sendo fundamental e indispensável no ensino e aprendizagem das crianças;
As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças,
contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia
a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a
aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros (BNCC, 2018, p. 40).

Diante a relevância da leitura em sala de aula de acordo com as leis educacionais vigentes, verifica-se a necessidade de buscar um aprofundamento teórico diante da realidade atual
em uma perspectiva de atuação psicopedagógica.
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Por meio dos estudos no bojo da temática apresentada, debrucei-me na literatura buscando apontamentos para utilizar os contos de fadas como procedimentos para tratar junto aos
estudantes questões morais e de valores humanos tão necessários para o desenvolvimento da
identidade.
Portanto, é propício utilizar livros que abordam as histórias infantis, como metodologia
indispensável para o desenvolvimento dos sujeitos e melhoria de seu desempenho escolar, respondendo a necessidades afetivas e intelectuais pelo contato com o conteúdo simbólico das
leituras trabalhadas (MATEUS et al., 2014, p. 67).
Grande parte dos contos de fadas versa em sua essência sobre histórias assustadoras
inventadas no período da idade média na Europa para estabelecer regras de convívio social
para crianças, como por exemplo, não mentirem, não andarem sozinhos, não passear pela floresta, não falarem com estranhos, pois essa conduta fazia sentido naquela época uma vez que
os vilarejos no período histórico onde as histórias foram criadas eram construídos próximos às
florestas (MATEUS et al., 2014).
Ao longo da elaboração deste material, observa-se também a prevalência das relações
familiares presentes no contexto histórico, como a maneira de se compreender a sexualidade,
dos confrontos em torno dos sentimentos tais como amor, inveja, ciúmes, ódio, angústia, amor
e luto. Enfim, observa-se que os contos de fada em sua origem têm implícitas discussões pertinentes à sociedade da época, e que ao longo do percurso histórico foi ganhando variáveis para
acompanhar o desenvolvimento da sociedade até a atualidade (MATEUS et al., 2014).
Inicialmente será apresentada a definição acerca dos contos de fada e o seu percurso
histórico, posteriormente será realizada análise acerca do tema frente a sua utilização na contemporaneidade e será contemplada a sua utilização como recurso em sala de aula e por fim
apresenta-se a análise conclusiva tendo em vista a abordagem psicopedagógica como uma
ferramenta importante para o acesso ao universo infantil tendo em vista o desenvolvimento de
valores morais e éticos (MATEUS et al., 2014).
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um novo gênero para a literatura denominado
Conto de Fadas, este tinha como característica
dar um acabamento literário para as histórias
Segundo estudos, os contos de fadas de tradição oral (MATEUS et al., 2014).
nascem nas tradições orais em diversas cultuCharles Perrault, destacou-se por publiras ao longo da Europa, são contos que traziam ritos, sentimentos, regras, conflitos e va- car em 1697, aos setenta anos, o livro “Contos
lores morais característicos da cultura em que da Mãe Gansa”, uma coletânea com as históeram gerados, são em sua maioria cheios de rias: Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecisituações de assassinatos, sexo, mutilações e da, O Gato de Botas, Cinderela, Barba Azul, As
vinganças, que bem como o folclore brasileiro Fadas e o Pequeno Polegar.
eram transmitidos de pai para filho na oralidaOs irmãos alemães Jacob e Wilhelm
de passando assim de geração para geração
Grimm, conhecidos como os Irmãos Grimm e
(MATEUS et al., 2014).
Hans Christian Andersen, deram continuidade
Traziam desta forma explicações para no século seguinte a essa linha literária incoras crianças e para os jovens acerca dos an- porando características folclóricas de demais
seios relacionados à vida cotidiana para que culturas, amenizando os conteúdos dos textos
os pequenos camponeses tivessem prudência. e trazendo moral para as histórias (RADINO,
Datam da Idade Média os primeiros registros 2003).

OS CONTOS DE FADAS E O CONTEXTO
HISTÓRICO

formais dos contos de fada, quando a criança
Essa necessidade de amenizar os texpassou a ser vista na sociedade como um ser
tos era necessária devido à mudança da sociediferente do adulto.
dade, pois ao longo do tempo já não era mais
Destacam-se alguns pontos da nature- aceitável contar às crianças as histórias como
elas eram em sua origem (RADINO, 2003).
za de contos conhecidos:
• A Pequena Sereia: No final da história
tem sua cauda rasgada pela bruxa e morre;
• A Bela Adormecida: A moça é estuprada pelo príncipe e gera um bebê enquanto
dorme;
• Chapeuzinho Vermelho: A menina come
a carne da vovó e é estuprada pelo lobo;
• João e Maria: São dois irmãos que são
abandonados pelos pais na floresta, pois estes não têm condições financeiras para criá-los e morrem no final após passarem fome
e têm seus olhos devorados por animais
(MATEUS et al., 2014).
Posteriormente,
Charles
Perrault,
(1628-1703) o autor francês pioneiro a escrever acerca do tema, utilizou-se das histórias
da tradição oral como base. Ele alterava algumas situações para agradar as mães da corte
francesa, e eram registradas as histórias e os
contos recitados pelas pessoas, criando assim

Em 1812, os irmãos por meio de intensa
pesquisa acerca dos contos de tradições orais,
apresentaram uma coletânea de 86 contos da
região alemã do Hesse intitulada de “Contos
de Fadas para o Lar e as Crianças”. Somando
todas as suas publicações chegaram ao número de 200 títulos revisados e acrescidos com
versões mais pertinentes ao universo infantil da
época (RADINO, 2003).
Entre os quais destacam-se:
• A Bela Adormecida;
• A Gata Borralheira;
• A Chave Dourada;
• A Pastora de Gansos;
• A Mão com a Faca;
• Branca de Neve;
• Chapeuzinho Vermelho;
• Rapunzel;
• João e Maria.
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Outro autor importante a ser citado é o
dinamarquês Hans Christian Andersen (18051875), que viveu uma infância pobre, filho de
uma lavadeira e um sapateiro, era apaixonado
pela literatura e pelas artes cênicas, era aficionado pelas obras dos Irmãos Grimm, Perrault,
Voltaire, La Fontaine e muitos outros (RADINO,
2003).

Para Monteiro Lobato, o livro, a história ou mesmo o
conto de fadas são vividos e experimentados pelas
crianças como um agente transformador, auxiliando-as na construção de sua crítica, de sua criatividade e, sobretudo, de sua liberdade, pois, neles, elas
aprendem brincando (RADINO, 2003).

O autor Monteiro Lobato foi uma fonte
de inspiração para autores da contemporaneiEscrevia com frequência, porém suas dade como Ziraldo, Ruth Rocha e Ana Maria
obras levaram muito tempo a serem conheci- Machado.
das, ele escreveu livros de poesia e romances
adultos, entretanto ganhou notoriedade por puOS CONTOS DE FADA COMO RECURSO
blicar livros específicos com contos para crianPSICOPEDAGÓGICO
ças. Sua infância pobre influenciou fortemente
suas histórias que trazem traços da sociedade
De acordo com o Referencial Curricuno confronto entre fortes e fracos. Em sua eslar Nacional para a Educação Infantil (1998),
sência demonstrava por meio de suas histórias
a leitura de histórias é um momento em que a
que todos deveriam ter as mesmas oportunidacriança pode conhecer a forma de viver, pendes e direitos (RADINO, 2003).
sar agir e o universo de valores, costumes e
comportamentos de outras culturas situadas
Ao longo de sua vida escreveu 156 histórias, seu nome é tão relevante para a história em outros tempos e lugares que não o seu. A
da literatura infantil que a data de seu nasci- partir daí ela pode estabelecer relações com
mento 02 de abril, é reconhecida como o Dia sua forma de pensar e de ser do grupo social
Internacional do Livro Infanto-Juvenil e o prin- ao qual pertence.
cipal prêmio internacional do gênero ganhou
O autor Bettelheim (2005) apud Pereira
seu nome, que anualmente a International Board Books for Young People (IBBY) oferece aos (2014, s/p) salienta que enquanto as crianças
maiores nomes da literatura infanto-juvenil (RA- se divertem, o conto esclarece sobre si mesmo, favorece o desenvolvimento de sua persoDINO, 2003).
nalidade, oferece significados em tantos níveis
Entre suas principais obras destacam- diferentes e enriquece a existência da criança
de tantos modos, que nenhum livro pode fazer.
-se:
As diversidades de contribuições desses con• A Roupa Nova do Imperador;
tos dão vida à criança.
• A Menina dos Fósforos;
• A Pequena Sereia;
Observa-se que é comum a leitura dos
• O Patinho Feio;
contos de fadas na sala de aula principalmen• O Soldadinho de Chumbo.
te nas turmas de educação infantil como fonte
No Brasil os contos de fadas surgiram de prazer e entretenimento e os personagens
no século XIX e eram denominados “Contos da dos contos são muito presentes na rotina das
Carochinha ”, foram chamados de contos de crianças, isso se deve ao fato da ampla divulfadas no final do século XX. Monteiro Lobato gação por meio dos filmes e produtos variados
destaca-se como importante nome na produ- de Walt Disney (BETTELHEIM, 2005 apud PEção de contos de fadas, nas quais a fantasia é REIRA, 2014, s/p).
muito presente como na figura da boneca que
fala, e no sabugo de milho que ganha vida. A
esse respeito Radino (2003) relata:
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Por meio da pesquisa deste material,
apresento alguns apontamentos pertinentes
para o trabalho psicopedagógico na perspectiva da utilização dos contos de fadas como
recurso, tendo em vista desenvolver diversas
habilidades (BETTELHEIM, 2005 apud PEREIRA, 2014, s/p).
Destaca-se as seguintes implicações
psicopedagógicas:
• Utilizar um conto como tema gerador de uma sequência de atividades, garantindo que o tema perpassa pelas diferentes linguagens
dando sentido e significado à proposta, não sendo os conteúdos trabalhados de forma isolada;
• Planejar a leitura a ser realizada
pelo especialista, que deve contemplar todas as vertentes do livro a fim
de levar o estudante a pensar e refletir a leitura;
• Relacionar o texto do livro com o
contexto histórico a fim de levar o
aluno a compreender o porquê da
estrutura dos contos de fadas serem sempre pautadas em cenários
de reinados, bosques, etc;
• Trabalhar as questões dos valores
morais e éticos presentes nos textos;
• Utilizar os livros como fonte de pesquisa, acerca das ilustrações, relacionando à leitura as experiências
estéticas;
• Trazer para a contemporaneidade
os textos, relacionando as vivências
para a contextualização pertinente
a cada competência socioemocional a ser trabalhada (BETTELHEIM,
2005 apud PEREIRA, 2014, s/p).

Sendo o conto de fadas um gênero tão
comum ao universo infantil, o professor pode oportunizar esta temática utilizando-os desde a educação infantil como base para discussões mais amplas acerca de valores e condutas humanas, não
estabelecendo apenas o confronto entre o bem e o
mau tão presentes nestes gêneros, mas explorando também outros temas como: a morte, a relação
com a madrasta, a questão da vingança, a mentira, a idealização dos relacionamentos amorosos
perfeitos, as perdas, a ganância pelo dinheiro e
pelo poder, enfim, cabe uma análise mais profunda dos textos, a fim de utilizá-los como uma fonte
inesgotável de conteúdos atitudinais, que versam
sobre a complexidade humana, permitindo que
desde pequenos os alunos possam refletir sobre
a vida e o mundo que os cerca (BETTELHEIM,
2005 apud PEREIRA, 2014, s/p).
Sendo assim verifica-se a oportunidade
de discutir os contos de fadas com intencionalidade no contexto escolar, sendo indicado como
recurso quando ocorre uma situação de luto, separação ou demais fatores de impacto emocional
na família da criança.
Desta maneira, em uma perspectiva psicopedagógica podemos utilizar situações de personagens das histórias para tratar de assuntos
complexos com os alunos.
De acordo com Bettelheim (1980, p.13),
para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua
curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve
estimular-lhe a imaginação, ajudá-la a desenvolver
seu intelecto e a tornar claras suas emoções; estar
harmonizada com suas ansiedades e aspirações;
reconhecer plenamente suas dificuldades; e, ao
mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam, procurando promover para
a criança, confiança nela mesma e no seu futuro.
Essas histórias podem refletir as dificuldades da vida sem sobrecarregar a criança e sem
tirar a vontade de viver e brincar. A história infantil
deve ser sempre otimista e ajudar os que têm alguma dificuldade, seja psicológica, social ou até
mesmo no desenvolvimento do aprendizado (HILTY, 1988, p. 23).
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Ao trazermos o lúdico para explicar situações que talvez tragam desconforto, adentramos
o universo infantil traçando um diálogo com igualdade, ao vivenciar tais experiências a situação torna-se mais confortável para a criança, assim ao
especialista cabe identificar as possibilidades para
intervenção. Em conformidade Pereira, 2014 cita:

Verifica-se, portanto a necessidade de
planejar a leitura como um conteúdo em si, que
demanda encaminhamentos, procedimentos, objetivos, reflexão e avaliação, desta forma podemos
utilizar os contos de fadas até mesmo em uma
sequência de leituras que versam sobre o mesmo objetivo, buscando referências em títulos que
tenham em seu contexto os valores a serem exEnquanto a criança se diverte com a leitura, a histó- plorados tendo em vista as necessidades a serem
ria esclarece sobre si mesma, favorecendo o desen- trabalhadas (RCNEI, 1998).
volvimento de sua personalidade e aprendizado, e
oferecendo significados em tantos níveis diferentes e
enriquecendo a existência da criança de tantos modos (PEREIRA, 2014, p. 1).

Na compreensão do trabalho psicopedagógico em parceria com as famílias, é possível trabalhar com esta temática integrando-o nestas ações, permitindo que os pais participem de
ações com os livros que garantam a inserção da
leitura em casa, o despertar para o gosto pela
leitura e principalmente para que diante de uma
proposta específica com as famílias, possam ser
resgatados valores em momentos de interação e
participação (RCNEI, 1998).

Esse contato mais próximo com o estudante tendo em vista identificar suas necessidades e seus sentimentos, proporcionar ao
docente acesso para auxiliar em processos que
podem desencadear no futuro, dificuldades de
aprendizagem, tendo em vista as problemáticas
de sua vida e suas relações sociais e familiares.
Acerca da relevância do trabalho com o gênero
De fato, atualmente nossas crianças tendem a não buscar mais as histórias infantis, os
contos de fada, segundo o RCNEI, 1998:
livros foram substituídos por celulares de última
A leitura de histórias é um momento em que a crian- geração, foram prejudicadas as experiências no
ça pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o contato com uma leitura agradável, sendo que, a
universo de valores, costumes e comportamentos de leitura é a maneira mais antiga de adquirir conheoutras culturas situadas em outros tempos e luga- cimento.
res que não o seu. A partir daí ela pode estabelecer
relações com a sua forma de pensar e o modo de
ser do grupo social ao qual pertence. As instituições
de educação infantil podem resgatar o repertório de
histórias que as crianças ouvem em casa e nos ambientes que frequentam, uma vez que essas histórias
se constituem em rica fonte de informações sobre as
diversas formas culturais de lidar com as emoções e
com as questões éticas, contribuindo na construção
da subjetividade e da sensibilidade das crianças (RCNEI, 1998, p. 143).

Com toda essa inovação fica cada vez
mais difícil despertar nas pessoas o interesse pela
leitura, e com toda essa tecnologia é fundamental
que os pais deem mais atenção aos seus filhos.
Mesmo os professores tendo grande papel na
vida das crianças, essa influência não isenta os
pais da função que eles têm em estimular os filhos, pois quando a leitura é despertada em casa,
os reflexos são maiores e repercutem de forma
positiva por toda a vida da criança (KRETZMANN
Para que ocorra essa atuação docente, & RODRIGUES, 2006, p. 395).
deve-se prever intencionalidade na escolha dos
títulos, planejamento prévio da leitura que versa inVejo de tal forma, um leque muito grande
clusive sobre os objetivos da leitura, para que em de possibilidades para a utilização dos contos de
seguida o leitor possa pensar nos encaminhamen- fadas como recurso psicopedagógico tendo em
tos possíveis, na elaboração das perguntas que vista a promoção de valores que contribuirão para
vão muito além do questionamento acerca de ter a construção da identidade infantil.
gostado ou não da leitura, e apresentar a capa e o
autor (RCNEI, 1998). .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa apresenta as reflexões acerca da implicação da utilização dos contos de fada para além da proposta didática, para prover experiências que contribuam para que
os estudantes possam construir sua identidade tendo em vista a promoção de valores éticos e
morais.
Inicialmente no bojo das pesquisas acerca do tema, espantei-me ao conhecer as bases
dos contos de fadas, com histórias regadas a muita crueldade, experiências sexuais e misticismo.
Observa-se que em sua essência, os contos de fadas criados em meio às aldeias da Europa, eram utilizados para explicar fenômenos naturais, para estabelecer regras e impor limites
para crianças e jovens, impedindo o acesso a determinados ambientes e situações.
Os contos de fadas retratam a cultura da época, e ao longo do tempo foram se modificando, principalmente para dar conta em suas adaptações de acompanhar a cultura infantil que
também foi ganhando novos moldes ao longo dos séculos.
Atualmente vemos que os personagens principais dos contos de fadas assemelham-se
de forma muito superficial aqueles originais, hoje ganham notoriedade os personagens femininos que são grandes heroínas, sendo que em sua maioria, estas não possuem os príncipes
encantados, e isso revela o perfil da mulher na sociedade contemporânea em geral, que não
figura mais como dependente do homem, e que age de forma autônoma e independente. Anteriormente os contos de fadas nos remetiam a uma idealização do amor perfeito, do homem no
cavalo branco que chegaria para resolver todos os problemas, hoje observa-se que as histórias
são criadas para muito além disso.
Conclui-se deste modo que este é um processo natural decorrente de uma sociedade
que busca conceber a mulher como um sujeito em igualdade de direitos, porém trago como
reflexão para esta pesquisa a oportunidade de garantir por meio da leitura mais profunda dos
contos de fadas a exploração de valores éticos e morais que contribuíram para a construção da
identidade infantil em uma abordagem psicopedagógica.
De tal forma acredito que a ação voltada para o desenvolvimento de competências socioemocionais, por meio de um atendimento psicopedagógico voltado para a afetividade e para
a cognição, contribuem para a promoção de valores que auxiliarão a criança a compreender o
mundo e seus sentimentos, afinal, é comum vermos que a própria família não é totalmente capaz
de garantir tais processos dentro de um contexto familiar muitas vezes desestruturado.
Destaco que esta atuação não é a principal do professor, porém em meio a situações em
que a própria família não sabe como conduzir, temos em sala de aula diversos comportamentos
que dificultam o desenvolvimento da criança em suas aprendizagens, assim, nos é permitido
intervir psicopedagogicamente para facilitar a compreensão da criança.
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O trabalho com os contos de fadas, portanto é uma possibilidade para acessar o universo infantil de maneira sensível e eficaz, de tal forma nos leva também às origens das histórias,
quando os pais as utilizavam para afastar as crianças de situações de risco, para explicar situações que eram difíceis de serem tratadas com as crianças naquela época.
É curioso pensarmos que essas histórias passadas de geração em geração podem chegar à contemporaneidade ainda com a proposta pelas quais foram originadas, tendo em vista o
acesso à cultura infantil para contribuir no processo de desenvolvimento da criança em face ao
seu desenvolvimento afetivo, emocional e cognitivo.
Ao dar ao aluno a possibilidade dele ouvir histórias em que os elementos são próximos
a sua realidade, como quando a princesa perde a sua mãe e sofre maus tratos, mas no fim vence todos os impedimentos e torna-se uma pessoa feliz e realizada, estamos declarando que é
possível vencer as diversidades e sermos felizes como sujeitos.
De tal forma não estamos anulando a realidade, mas permitindo que a criança acredite
em caminhos possíveis para a superação dos problemas do cotidiano, sendo a literatura um
recurso importante e não um objeto em si apenas para entreter o grupo. Assim, vejo na atuação
psicopedagógica, principalmente na educação infantil onde mais utilizamos o gênero contos de
fadas, a responsabilidade de garantir o uso deste gênero.
Vemos que infelizmente no decorrer da escolarização, a leitura de deleite, aquela que
não possui um objetivo relacionado aos conteúdos das diferentes disciplinas, vai sendo perdida,
pois há uma preocupação muito grande principalmente nas séries iniciais pela alfabetização e
com os conteúdos de língua portuguesa, assim vai se deixando de lado a leitura pelo prazer,
pela apreciação e fruição.
Na educação infantil, ainda temos mais espaço para utilizarmos os contos de fadas
como uma ferramenta importante para acessar o universo infantil, a fim de trazer reflexões sobre
a vida e o mundo sob a ótica das histórias criadas por Perrault, Andersen, Grimm e tantos outros.
Concluiu-se portanto que a utilização dos contos de fadas e a perspectiva psicopedagógica, propicia a aproximação dos alunos e nos permite levar à reflexão, acerca de valores e
virtudes que atualmente andam tão distantes da nossa sociedade.
Acredito que este possa ser um caminho para que as crianças se encontrem em meio
às histórias e personagens, para que confrontam os contos com suas próprias vivências e permitam-se ainda acreditar em finais felizes, em soluções e alternativas diante
aos seus problemas, tendo assim esperança em uma realidade mais
promissora.
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CONTRIBUIÇÃO DA NEUROPSICOPEDAGOGIA E
O BRINCAR HEURÍSTICO PARA O APRENDIZADO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir sobre as ferramentas neuropsicopedagógicas
para o desenvolvimento das crianças, utilizadas no diagnóstico e intervenção nas dificuldades
de aprendizagem, abordando também o brincar heurístico. A Neuropsicopedagogia, como
uma ciência que estuda o ser que aprende com reflexão e ação sobre o trabalho pedagógico
com foco nos fatores psicológicos do desenvolvimento e da aprendizagem, sem arriscar uma
conceituação, tem como objetivo básico contribuir para que, o sujeito, a escola ou a sociedade seja, dentro de seus processos de aprendizagem. Sendo assim, busca primeiro fazer uma
observação e uma análise do sintoma no âmbito mais global, por meio de jogos, desenhos,
brincadeiras que contribuam para a criação de vínculo. Com um enfoque no diagnóstico de
atuação, a Psicopedagogia clínica trabalha no sentido de cuidar com que os problemas de
aprendizagem sejam prevenidos, ou seja, antes que aconteçam, ocorra uma ação neuropsicopedagógica, embora o ponto de partida seja a queixa.

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia; Criança; Escola; Brincar Heurístico.
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INTRODUÇÃO

A

pesquisa se justifica pela Neuropsicopedagogia que possui um papel importante
na educação das crianças. Ela contribui para o desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do processo de apren-

dizagem.

O objetivo desta investigação é conhecer. O acompanhamento neuropsicopedagógico é
um processo de construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade,
criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir, neuropsicopedagogia, da imaginação, memória,
concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Os resultados conversam
com a bibliografia confirmando a importância de um neuropsicopedagogo.
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O autor ainda explica que outras escolas se deparam diante do dilema de incluir
o educando, optando pela idade biológica ou
por sua capacidade de aprendizagem: distorção idade-série. Há indivíduos que possuem
atrasos no desenvolvimento, cuja maturação
cognitiva está abaixo das pessoas da mesma
O trabalho neuropsicopedagógico inidade.
centiva a reflexão e a consciência crítica, ou
seja, o contato com o imaginar e criar é essenNo entanto, não se inclui um aluno de doze anos em
cial na vida do ser humano, é um grande conum grupo de crianças de 7, mas é adequado que ele
tribuidor no desenvolvimento do senso crítico.

CONTRIBUIÇÃO DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA E O
BRINCAR HEURÍSTICO PARA O
APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Segundo Melo, a Neuropsicopedagogia é um meio de expressão de ideias e sentimentos, mas também uma forma de linguagem
muito apreciada pelas pessoas, através da experiência musical são desenvolvidas capacidades que serão importantes durante o crescimento infantil.
O uso da expressão musical permite o
desenvolvimento global do educando, abrangendo e atuando nas capacidades e habilidades emocionais, físicas, psicológicas e sociais
do indivíduo. Através da Neuropsicopedagogia as crianças expressam seus sentimentos,
gostos e afinidades, trabalham seus medos e
receios, desenvolvem sua concentração e capacidade de trabalhar em grupo, aprimoram o
respeito ao outro e ao que ele tem a dizer e
opinar.
Para Cunha (2015), compreender o
ser humano na complexidade do seu ser dando-lhes condições de integrar-se ao ambiente
escolar é fazê-lo crer com atributos para a cidadania:
Em muitas escolas, ainda o aluno com necessidades
especiais é recebido em sala, ficando isolado das
demais, porque falta aos profissionais, a capacitação
para exercer esse papel e, à escola, faltam-lhe recursos pedagógicos para propiciar as condições para
a aprendizagem e a inclusão (CUNHA, 2015, p. 36).

conviva e aprenda com os outros da mesma faixa
etária, pois esse é o seu grupo social. Uma diferença
desproporcional certamente traria dificuldades para
o processo inclusivo e para a dinâmica da sala de
aula. Não é nossa intenção culpabilizar ou exigir da
escola ou do professor o que não foi concedido de
forma ampla e irrestrita à educação: condições ideias
para que todas as escolas pudessem estar preparadas e adaptadas, e todos os profissionais formados
e capacitados. Porém é nosso dever não perder as
esperanças e, acima de tudo, trabalhar para a legítima inclusão de nossos alunos.

Carvalho (2011), explica que a sociedade inclusiva e a escola inclusiva, como
ideais, têm obtido a simpatia dos pais, dos
educadores e da sociedade em geral. Afinal,
o movimento de não excluir está implícito nas
ideias democráticas, aceitas e proclamadas
universalmente e continua:
No entanto, a história das ideias sobre
educação deixa evidente que pouco ou nada
tinha de inclusiva, seja em termos da universalização do acesso, seja em termos da qualidade
do que era oferecido. Hoje em dia, o panorama é, felizmente, outro, pois temos mais consciência acerca dos direitos humanos, embora
a prática da proposta de educação inclusiva
ainda não conte com o consenso e unanimidade, mesmo entre aqueles que defendem a
ideia (CARVALHO, 2011, p. 27).

837

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Ainda segundo a autora, qualquer docente, desavisado, ao responder sobre o que
pensa em relação a inclusão, de imediato a
associa com portadores de deficiência, raramente ou quase nunca se referem aos de altas
habilidades/superdotados; aos que apresentam dificuldades de aprendizagem sem serem
portadores de deficiências e, muito menos, às
outras minorias excluídas, como é caso de negros, ciganos e anões.
Para ela a resistência dos docentes e
de alguns pais é por eles explicado em razão
da insegurança no trabalho educacional a ser
realizado nas classes regulares, com alunos
com deficiência e ainda:
Os professores alegam (com toda razão) que em
seus cursos de formação não tiveram a oportunidade
de estudar a respeito, nem de estagiar com alunos
de educação especial. Muitos resistem negando-se
a trabalhar com esse aluno enquanto outros os aceitam, para não criarem áreas de atrito com a direção
das escolas. Mas felizmente há muitos que decidem
enfrentar o desafio e descobrem a riqueza que representa o trabalho na diversidade (CARVALHO, 2011,
p. 27).

fracasso. Seguindo a mesma linha de pensamento, outra autora define a gestão inclusiva
da seguinte maneira: “Ter uma equipe de professores e funcionários preparados para lidar
com situações inusitadas. Por exemplo, um
aluno que necessita de ajuda para usar o banheiro ou outro que prefira estar a maior parte
do tempo fora da sala de aula” (RAMOS, 2006,
p. 13).
Ainda segundo a autora, é preciso, portanto, em uma perspectiva didática inclusiva,
considerar os diferentes modos e tempos de
aprendizagem com um processo natural dos
indivíduos, sobretudo daqueles com evidentes
limitações físicas ou mentais. Respeitar as diferenças é também respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um: “Em casos muito extremos como alta agressividade ou passividade
absoluta aconselhar aos pais que busquem
ajuda médica. Fazer da observação atenta o
seu mais importante instrumento de tomada de
decisão” (RAMOS, 2006, p. 15).

Para Carvalho (2011), as escolas inclusivas são para todos e devem garantir o acesso
de atendimento educacional e sua cidadania.
Ela ressalta ainda que as outras modalidades
Michels (2006), entende que a escola de educação inclusiva não devem ser ignorahoje é convocada a ser democrática “para to- das.
dos”, uma escola inclusiva. No entanto, se não
levarmos em consideração os aspectos apreO movimento pela universalização do
sentados anteriormente, corremos o risco de ensino e democratização das práticas escolafazermos uma análise ingênua sobre seu papel res visa, dentre outros aspectos, a promover
social. Assim sendo, para estudar as escolas e e facilitar o acesso à escola de grupos de insuas organizações, faz-se essencial relacioná- divíduos que, pelas mais diversas razões, en-las aos aspectos mais amplos da sociedade contram-se abolidos do seu esforço. Segundo
como, por exemplo, a economia e a política, Bueno, esse movimento ganhou vulto nos anos
sem perder de vista a troca existente entre es- 60 e “[...] fez aflorar, de forma incontestável, os
ses elementos e o cotidiano escolar.
problemas de seletividade escolar, e passou
a ser objeto de preocupação tanto dos gestoLevando em conta tais considerações, res das políticas quanto dos estudiosos e pesa autora, parte da concepção que a atual re- quisadores da educação nacional” (BUENO,
forma educacional se esforça para promover 2000, p.103).
mudanças, mas não propõe a transformação
da própria escola. A escola passa a ser o
´´foco´´ da gestão administrativa e financeira,
sendo responsabilizada pelo seu sucesso ou
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No Brasil, a discussão em torno da
política educacional começa a se delinear na
década de 80 ganhando força nos anos 90.
Nesse contexto, a importância da Declaração
Mundial de Educação para Todos, resultando
na conferência realizada em Jomtien (Tailândia). Esse documento também faz menção à
educação como estratégia para satisfazer as
necessidades básicas de aprendizagem. Outro movimento expressivo foi a da conferência
mundial sobre necessidades educativas especiais (1994), (DUEK, 2014).

nizações de brincadeiras “. o brincar heurístico deve sempre fazer parte da vida de nossas
crianças, pois é nele que ela vai expor toda sua
necessidade e sentimentos.

É preciso criar espaços nas escolas
em que se possam desenvolver adequadamente trabalhos com músicas. A sociedade
deve tomar consciência do uso da Neuropsicopedagogia como uma forma de expressão,
percebendo seu valor e benefícios, não sendo
vista como passatempo ou ornamento.

Em 1987 Elinor Goldschmied desenvolveu uma pesquisa que chamou de Brincar
Heurístico para a aprendizagem e desenvolvimento de crianças, em colaboração com educadoras de vários países. Este olhar deve-se
ao ponto de vista em que a criança explore
sua criatividade, se desenvolva e consiga se
expressar através de brincadeiras.

O objetivo está em analisar como o
brincar heurístico contribui para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças, diante
dos dados gerados é possível constatar as reais contribuições do brincar heurístico, o conhecimento cognitivo sempre é muito mais intenso que o social.

A Neuropsicopedagogia não precisa
ser explicada, ela tem um fim em si mesma, ela
causa sensações e desejos, há momentos que
acalma outros causa maior agitação, ela é um
grande auxiliador no desenvolvimento da criança, pode ser vista como instrumento de aprendizagem, contribui para desenvolvimento total
do aluno, que está em constante formação, de
si conhecer e conhecer o mundo, assim descobrindo e aprendendo lidar com seus desejos, conflitos, vontade, opinião e sentimentos,
através da música a criança pode se encontrar
como parte do mundo.

A palavra “heurístico” vem do grego
eurisko e significa descobrir, a criança começa a alcançar a compreensão de algo. O foco
do brincar está na descoberta que a criança
consegue fazer e também na manipulação de
objetos como sementes, caixas, tapetes de
borracha, bolas de pingue-pongue, novelos de
lã, etc. Em outras palavras, conforme Goldschmied e Jackson (2006), o brincar heurístico
envolve oferecer a um grupo de crianças, uma
grande quantidade de objetos para que elas
brinquem, manipulem livremente sem a intervenção dos adultos, sendo eles pais ou eduCabe aos professores, em sua prática cadoras.
docente, propiciar situações de aprendizagem
que levem ao desenvolvimento de habilidades
Concluímos que o brincar heurístico
e de conteúdos que possam responder às com o uso do Cesto de Tesouros, possa nos
necessidades dos alunos ao meio social que oferecer uma experiência de aprendizagem
habitam. O grande número de brinquedos que ampla para os bebês que estão na fase de
são produzidos atualmente no mercado, suge- descobertas pelo mundo. Proporcionar o brinre que há certa compreensão por parte dos car heurístico em instituições infantis é buscar
adultos de que a brincadeira em si é impor- a resolução cuidadosa de pequenos detalhes,
tante para seus filhos, ou seja, as crianças em como: tempo, espaço, materiais adequados e
geral. O educador deve ser capaz de mediar gerenciamento. O papel do professor é o de
sem ser intrusivo e de acompanhar sem ser organizador e mediador, e não o de iniciador.
omissivo ou indiferente, em todas essas ‘orga- Os bebês brincarão com concentração e sem
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conflitos por longos períodos, desde que lhes
sejam oferecidas quantidades generosas de
objetos cuidadosamente selecionados, e organizados para tal brincadeira.

por parte das educadoras. O deixar a criança
livre para brincar, não quer dizer deixar pra lá,
deixar com que ela se vire sozinha, mas sim
é simplesmente obter um olhar voltado para
que a criança tenha direitos de escolher e seu
Com diversas transformações sociais professor deve ser seu mediador, mas não a
ocorridas na época da Revolução Francesa, a conduzindo diretamente.
criança finalmente é vista com um novo olhar.
Umas das principais mudanças da época foCRIATIVIDADE, IMAGINAÇÃO E
ram as transformações religiosas católicas e
CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO NA
protestantes e também o surgimento da afetiviNEUROPSICOPEDAGOGIA
dade no seio da família, essas atividades eram
demonstradas principalmente por meio da vaBrincadeiras e esportes no jardim de
lorização que a educação passou a ter, os tra- infância devem considerar e promover a capabalhos com os fins educativos foram substituí- cidade criadora da criança. Ação criadora sigdos pela escola.
nifica alteração do conhecido, com o surgimento de novas formas através da modificação ou
Afirma Oliveira que surge uma preocu- combinação de vários elementos.
pação no século XVII com a Educação moral
das crianças, e esta educação passa a ser
Pode-se observar a capacidade criadodada pela igreja, acreditava-se que a criança é ra da criança, mesmo quando ela realiza um
fruto do pecado e ela deveria ser guiada pelo simples exercício livre. Superando uma dificulcaminho do bem, de um lado a criança é vista dade de movimento, ela tenta soluções, variancomo um ser inocente e do outro como um ser do a experimentação de suas habilidades e
fruto do pecado, quando a família faltava na procurando novas ideias.
correção dessa criança a sociedade corrigia
desde pequena.
Quanto mais habilidades motoras a
criança dominar e quanto mais entender diA educação infantil se insere em um ferenciá-las, mais estimulante, interessante e
contexto histórico e social decorrente das mu- flexível será a brincadeira. A experimentação
danças produzidas pelo capitalismo industrial livre e a certeza da permissão para criar são
no século XIX, que passou a incorporar o tra- decisivos. Nesse ponto, é de maior importânbalho feminino e da criança no sistema fabril. cia a conduta do educador e o seu esforço de
Embora, segundo Aranha (2006), no período incentivar as crianças.
anterior da Revolução Industrial e durante ela,
a questão da educação já ocupasse o pensaDeve-se apresentar à criança, as várias
mento de grandes filósofos, que defenderam a formas de alteração, escalonamento e combiimportância da educação para todos os seres nações das habilidades motoras, de forma orhumanos.
ganizada e objetiva. As variações devem ser
estimuladas. Por exemplo: pode-se transformar
Que lugar ocupa a brincadeira livre na o andar em pisadas barulhentas ou em rastejar
sala de aula na educação infantil? O que pen- silencioso; quanto ao ritmo, pode haver variasam os educadores a este respeito? Um rápi- ções, desde o andar apressado até a locomodo olhar sobre as salas de aulas de educação ção lenta e intermitente.
infantil e suas práticas pedagógicas, nos deixa
um confronto com a realidade onde a brincadeira livre deixa de ser apenas para seu próprio aprendizado e passa a ser um abandono
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Pode-se experimentar algumas formas
de andar: na ponta dos pés ou agachado sobre os calcanhares, para trás, para frente, para
os lados, batendo as palmas das mãos ou os
pés, mudando de direção, andando em curvas ou em linhas (cobrinha). O estímulo pode
ser dado pela simples pergunta: “Quem sabe
andar de forma diferente?” “Quem tem outra
ideia?” e as crianças estimulam-se mutuamente e comparam as suas ideias.
A boa qualidade do material empregado nas brincadeiras contribui de forma decisiva para a ação independente da criança.
Aparelhos rígidos e de difícil manejo, permitem pouca atividade e inibem a imaginação. O
equipamento deve ter várias utilidades e estar
à disposição da criança.

A LUDICIDADE A FAVOR DA
APRENDIZAGEM
De acordo com Sabine (2009), a maior
parte dos homens e mais ainda do que eles, a
criança tem necessidades de modelos concretos, e onde encontrar esses modelos a copiar
se não nós adultos sempre presentes, sempre
mais sábios, sempre mais fortes, sempre melhores?
Os adultos e mais genericamente os
mais velhos, são os deuses que a criança adora aqueles em cuja direção ela quer se elevar,
aqueles a quem ela copia em todos os seus
atos.
Entretanto, para Rau (2011), estuda-se
frequentemente a criança sem levar em conta
essa figura grandiosa do pai que permanece
no horizonte de seus pensamentos. Encara-se
quase sempre o pai como um simples adulto
igual aos demais, só que mais próximo, e cuja
vontade condiciona a vida infantil.

Querendo compreender o papel do pai
no desenvolvimento psicológico da criança, é
preciso também reencontrar o “pai” tal como
ele é na alma infantil, e este pai ultrapassa de
maneira fantástica o pai real e histórico.
De acordo com Sabine (2009), nós
temos a oportunidade de poder participar ativamente do processo de desenvolvimento dos
seres humanos, e que podemos observar de
perto a construção do seu conhecimento, hoje
sabemos que aprendizagem, assim como o
desenvolvimento, pode ser estimulada, e que
essa estimulação pode acontecer de forma
rica, criativa e agradável, preservando o prazer
da descoberta e alegria contida nas atividades
que contribuem para elevar o autoconceito, podem ser feitas pelas crianças sem atentar contra sua criatividade.
Para Duprat (2015), a motricidade, o
desenvolvimento intelectual afetivo é interdependente na criança. Este estudo sobre a psicomotricidade não está referindo-se apenas a
um desempenho motor da criança, mas sim a
estruturação de tempo e espaço, e também as
discriminações perceptuais que são capazes
de realizar, mas abrange também sua formação e a falta do esquema corporal com conscientização.
De acordo com Sabine (2009), encaixar, empilhar, construir, montar um quebra-cabeça é atividade que proporciona exercício e
desenvolvimento de habilidades, que só serão
brinquedos se realizados com vontade e com
prazer. Caso contrário, será apenas uma tarefa executada com brinquedos. Para Duprat
(2015), o brinquedo é o ponto de partida para
o desenvolvimento do pensamento. Quando
possibilita participação de mais de uma pessoa, ele promove a sociabilidade.
Entretanto, para Rau (2011), o importante é que a interação preserve o objetivo de
ser prazeroso estimulador, reforçando a construção de auto conceito positivo por parte da
criança.
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De acordo com Sabine (2009), a curiosidade é natural de toda a criança, aprender
coisas novas poderia ser uma divertida aventura, não tivesse sido transformado em trabalho
enfadonho. Transformar a criança em adulto
faz com que, aprender passe a ser obrigatório e sistemático. A criança que desde cedo é
obrigada a cumprir muitas tarefas, pode perder
a alegria de brincar e a espontaneidade, fica
sem iniciativa e não se autoriza a criar.

O campo gráfico da leitura e da escrita
deve ser uma construção que assimile e que
para nós tenha uma direção esquerda direita,
de cima para baixo que pode ser trabalhada
antes do início do processo de alfabetização
através de atividades com brinquedos pedagógicos.
De acordo com Sabine (2009), as escolas devem trabalhar de maneira que atendam
às necessidades dos alunos, encaminhando os
problemas dos mesmos a possíveis soluções,
revendo os valores e desativando os mecanismos inúteis e ativando novos mecanismos que
possam estabelecer uma estreita relação entre
escola e comunidade.

De acordo com Sabine (2009), é importante proporcionar atividades que envolvam
integração das habilidades psicomotoras para
estimular o processo maturacional e o desenvolvimento da criança. A experiência deve ser
direta e ativa, capaz de envolver os sentidos
e a motricidade, possibilitando uma compreenParalelamente a essa participação
são profunda, a qual ela possa adquirir novos formal no processo administrativo, têm a coconhecimentos.
munidade escolar e a sociedade assimilado
positivamente o seu papel nesse processo de
Para Duprat (2015), quando a criança mudança, em que a melhoria da qualidade do
tem dificuldade para colorir desenhos sem sair ensino é a meta de todos.
do espaço delimitado, é necessário averiguar
qual a causa do problema: tanto pode ser uma
Para Duprat (2015), já se tem obsersimples imaturidade como uma incapacidade vado a assunção dos pais de sua responsade movimentar o braço, mão e dedo eficiente. bilidade pela cobrança de melhores serviços
educacionais para seus filhos, seu processo
Para ter eficiência e habilidades, como de realização e seus resultados têm sido fartaescrever, desenhar, cortar e dobrar, é neces- mente utilizados.
sário combinar esses movimentos. Enquanto a
coordenação óculo-manual não estiver desenDe acordo com Sabine (2009), uma
volvida, as dificuldades da execução das tare- vez que democracia é uma forma de vida que
fas gráficas dificultam aquilo que Piaget (1994) cada indivíduo conta como pessoa. Para isso,
chama de “inteligente pensamento gráfico”.
tentou-se de forma democrática fomentar a autoestima, valorização e cidadania através da
Entretanto, para Rau (2011), a habili- alfabetização. A biblioteca pode ser vista sodade manual, o pensamento das mãos é uma bretudo como um espaço de interação social
função básica do ser humano e representa um e cultural.
papel importante no desenvolvimento intelectual da criança. De acordo com Sabine (2009),
Fisicamente, poderá ser um local de
os desenhos refletem o quanto elas assimila- encontro e de socialização. Em Portugal, sorem das experiências sensoriais e cognitivas bretudo em locais onde escasseiam espaços
vividas, baseiam-se do conhecimento que elas públicos deste estilo, funcionários desta tiram
têm do mundo.
proveito de instalações recentes, confortáveis
tornando-as acolhedoras. Atualmente, é um espaço de socialização e vida cultural de diferentes etnias.
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Para Duprat (2015), crianças do ensino básico que, barulhentas e irrequietas, fazem
repensar esses espaços, e de emigrantes que
acorrem à Internet e que encontram seu espaço. Além disso, há programas que se debruçam sobre a literatura computacional.
Querem usar computadores sem ao
menos saber ler. Como lidar com contextos e
formas de cognição outras sem ter sido transformado por processos de aprendizagem? Conceito que, como adiante referirei, ultrapassa em
muito as simples capacidades computacionais.
Por outro lado, como estão a exercer
os seus direitos culturais, numa sociedade da
escrita e do documento, cidadãos e cidadãs
que não possuem as competências de codificação e decodificação requeridas.

aprender para então desempenhar sua função
social de fato. Essa sociedade que pede essa
mudança na educação já é uma sociedade
bem diferente da sociedade de outros momentos históricos.
Portanto, isso vem colaborando com a
tomada de consciência quanto à necessidade
da mudança dentro de uma nova sociedade.
De acordo com Sabine (2009), estamos em
uma fase de grandes mudanças no trajeto para
uma sociedade da informação, que afetam
também a Educação.
Devemos repensar com muita atenção
e cuidado os modelos aprendidos até hoje. O
aprendizado com tecnologias são desafios que
até agora não foram encarados a fundo, e por
isso, é necessário que sejam feitas adaptações
do que já conhecemos.

Entretanto, para Rau (2011), não há
como fingir a enorme quantidade da massa
adulta que não possui competências de lauráceas básicos quanto mais às requeridas para
operar com catálogos automatizados, com documentos eletrônicos, com hipertextos.

Sabemos que tanto a educação presencial quanto a educação a distância estão
passando por mudanças e todos nós, estamos
sendo desafiados a encontrar novos modelos
em todas as situações. Com isso, podemos
pensar então na educação como uma roupa
Preocupamo-nos como seres engaja- que necessita de ajustes para servir novamente
dos que somos. Diante de sucessivos relató- em alguém, como se com o passar do tempo a
rios que apontam para crescentes problemas pessoa tivesse engordado ou emagrecido.
de lauráceas também na população jovem e
recentemente instruída ou que abandona prePodemos dizer que seria difícil compacocemente a escola.
rar a mudança necessária na educação com
um conserto de roupa, porém, já sabemos que
De acordo com Sabine (2009), quando tantos são os componentes desse processo
falamos em uma mudança em nossa educa- que é produzido por pessoas que possuem
ção atual, estamos falando em juntar elemen- vontade própria, ideias e necessidades diferentos que mostrem como é benéfica e necessária tes para uma sociedade tão mudada.
essa mudança para o meio social, mesmo sabendo que essa mudança pode ser tanto para
Entretanto, para Rau (2011), o procesmelhor como para pior.
so de grandes mudanças na educação ganha
destaque pela participação pela gestão em
Para Duprat (2015), o desejo para uma nível da comunidade escolar e da sociedade
nova mudança na educação está ligado a so- como um todo, no âmbito da escola pública.
ciedade que pede as escolas uma boa formação aos seus filhos e que o espaço escolar
oferece isso aos alunos, pois as instituições de
ensino atuais estão despreparadas e precisam
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De acordo com Sabine (2009), as mudanças presenciadas pela escola causam uma
grande preocupação aos dirigentes e profissionais com sua responsabilidade na prestação
de contas aos seus usuários mais próximos.
Para Duprat (2015), o jogo tem um conteúdo pedagógico riquíssimo, e como exemplo
simples: no meio do pega-pega, um menino ri
do colega que não consegue alcançá-lo: esse
seria o momento certo para se falar sobre a
importância do respeito com as diferenças. É
o uso do jogo para passar um conteúdo pedagógico.

Para Duprat (2015), é de suma importância, a brincadeira, as atividades lúdicas,
que servem para alterar o crescimento, pois as
crianças adquirem maior autoconfiança, maior
estimulação para tentar de novo e, principalmente, maior prazer e alegria.
Entretanto, para Rau (2011), tornam-se
assim, pessoas novas, com uma nova visão de
mundo. O movimento é uma importante grandeza do desenvolvimento e da cultura humana.
A criança começa a movimentar-se desde a
sua infância, obtendo com isso cada vez maior
controle sobre seu corpo e aprendendo as possibilidades de interação com mundo. Engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm,
saltam, brincam sozinhas ou em grupos, com
objetos ou brinquedos, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu
movimento.

Estabelecer os objetivos antes de planejar as atividades se faz muito importante
para uma boa capacidade, e com isso a transmissão aos alunos ficaria mais fácil quando os
mesmos forem cumprir as metas. Quando a
ideia é despertar a percepção para o corpo,
através da elasticidade consegue-se descobrir
A partir disto diversas formas dessa linformas de superar obstáculos.
guagem foram aparecendo como: os jogos, as
brincadeiras, as práticas esportivas e a dança,
Para Duprat (2015), os jogos podem nas quais se fazem uso de diferentes gestos,
provocar diversões entre bons e ruins, isto faz posturas e expressões corporais com intenciocom que a criança que não está no topo se nalidade.
sinta desprestigiada. Por isso, garantir a participação de todos é uma preocupação para
De acordo com Sabine (2009), diz que,
nortear o planejamento.
ao nascer, a criança traz, por herança, um equipamento biológico básico em função do qual
De acordo com Sabine (2009), o pro- ela se desenvolverá sob a influência constante
fessor deve privilegiar a participação de todos do meio físico e social; desde o início da vida,
com a oportunidade de cada um devolver seu a criança manifesta necessidade de movimenpotencial, este princípio vale para os portado- to, a qual deve ser atendida de forma eficaz
res de necessidades especiais muitas vezes para possibilitar favoravelmente o seu desenno sentido de preservá-los, a escola opta por volvimento psicofísico.
dispensá-los, esta solução pode ser boa para
Para Duprat (2015), a criança porque
o professor, mas não para o aluno; Antes de é algo natural dela, sente prazer e procura entomar estas brincadeiras, depois estimulá-las tender as relações através do brincar. A confecdentro dos seus limites, ajudando-a a aumentar ção do próprio brinquedo produz valores que
sua autoestima e explorar seu potencial.
a fabricação em série não é capaz de atingir.
Valores dos sentimentos, da afetividade, da
socialização, da fantasia, das experiências, da
potencialidade humana etc. O fascinante evento que salta das palmas das mãos para habilitar um mundo concreto, palpável, está inapelavelmente ligado à origem humana.
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Inicialmente deve participar não somente no ambiente escolar e sim também trabalhar com a comunidade e com as famílias
dos alunos, onde possa esclarecer as fases
do desenvolvimento para que todos possam
entender suas características e evitem assim
futuras cobranças ou atitudes que não sejam
próprias de sua idade.
Para Duprat (2015), os projetos desenvolvidos nas escolas mostram que é possível a
realização de uma política pública que previna
e combata a violência trazendo melhores condições para todos e para o acesso e convívio
na escola.
Portanto, é muito importante que haja
uma melhoria na escola para que os participantes desta escola sejam todos tratados da
mesma forma de maneira como todos gostariam de serem tratados. De acordo com Sabine
(2009), todas as escolas devem trabalhar para
construir caminhos que resgatem esses alunos
violentos, sempre observando neles seus potenciais, e suas limitações para obter um trabalho de sucesso, pois sabemos que não há
receita pronta para trabalhar a violência.

De acordo com Sabine (2009), o professor não joga, mas participa intensa e continuamente do jogo, observando procedimentos
que não somente lhe permitem uma contínua
avaliação do processo de aprendizagem das
crianças, mas ainda lhe fornecem as informações necessárias para reordenar e adequar o
seu planejamento, sugerindo novos conteúdos
e atividades. O professor deve:
• Deixar as crianças participarem efetivamente no desenvolvimento dos
jogos da apresentação do jogo; da
discussão das regras; das possibilidades de jogar; da sua participação como elemento do conjunto de
jogadores;
• Deixar as crianças falarem para saber o que elas conhecem a respeito do jogo e, consequentemente,
criarem diversas possibilidades de
jogar;
• Estar sempre atento aos interesses
do grupo, ao ritmo e capacidade de
seus membros;
• Criar um clima de desafios, que estimulem as crianças a solucionarem
seus problemas que aparecerem
dentro do jogo como o número de
participantes e o tempo de duração.

É de conhecimento de todos que é na
infância onde a criança mais brinca, por isso
acredita-se que as brincadeiras satisfazem as
É necessário que o professor planeje e
crianças em grande parte de seus desejos par- analise de forma que saiba ensinar cada coisa,
ticulares, portanto, o lúdico passa a ser uma levando em conta as dificuldades da sala.
maneira mais atraente para ensinar as crianças
que passam a refletir e se interessar melhor
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
pelo conteúdo apresentado a elas.
A pesquisa é de caráter quali-quantitaPara Duprat (2015), é muito importante tivo, pois se apropria de números para seus
que conceituamos o que se entende por lúdico resultados, também trata de opiniões pessoais,
em nossa educação, pois assim quando fala- que estão associadas à subjetividade dos enmos em lúdico e brincadeiras não estaremos trevistados.
falando de algo somente que as crianças gostam e as tornam alegres e sim de algo que a
criança faz de forma espontânea e sem a intervenção de um adulto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Neuropsicopedagogia contribui para a formação de um ser humano completo, valorizado em todos os aspectos, com uma aprendizagem que envolva sua imaginação, na qual a ação
criadora seja a motivação do aprendizado, visto que a música traz consigo um conhecimento
histórico do passado e do tempo atual, uma forma de observação da expressão da cultura da
sociedade em que o educando convive.
Assim como de outras, permitindo comparação de culturas, podendo desenvolver na
criança um olhar crítico sobre suas vivências, possibilitando ao educando a construção e transformação de conhecimentos significativos para a sua cidadania.
A criança começa a se expressar de outra maneira e é capaz de integrar- se ativamente
na sociedade, porque a Neuropsicopedagogia ajuda a ganhar independência nas suas atividades habituais, assumir o cuidado de si mesma e do meio, e ampliar seu mundo de relações. A
Neuropsicopedagogia tem o dom de aproximar as pessoas.
A criança que vive em contato com a Neuropsicopedagogia aprende a conviver melhor
com outras crianças, estabelecendo uma comunicação mais harmoniosa. Nesta idade a Neuropsicopedagogia as encanta, dá-lhes segurança emocional, confiança, porque se sentem compreendidas ao compartilhar canções, e inseridas num clima de ajuda, colaboração e respeito
mútuo.
O brincar faz parte do ser criança, e isso é fantástico, pois tem expressivo efeito por si
só, o brincar, além de auxiliar no desenvolvimento infantil, nas esferas emocional, intelectual,
social e física, demonstrando a sua fundamental importância neste período riquíssimo do ser
humano, ou seja, a sua própria estrutura, a base construtiva do que tendemos a chegar ao desencadear de nossas vidas, dando-nos o asseguramento necessário para progressão natural do
ciclo humano. A brincadeira instintivamente é usada pelo bebê para descobrir o mundo.
É brincando que a criança se descobre e consegue se expressar de maneira livre e
saudável. A criança tem uma mentalidade semelhante à do artista, pois ambos ingressam facilmente no universo do faz de conta, aplicando o dom de fantasiar a tudo e fingindo que algo é,
na verdade, alguma coisa bem diferente, ela inventa, ela constrói, ela faz e desfaz. A brincadeira
pode ser representada por meio de várias formas, uma delas é simplesmente deixar a criança
expor seus movimentos.
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CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA
WALDORF

RESUMO: O presente artigo apresenta algumas concepções e os princípios da Pedagogia Waldorf, uma Pedagogia, que apesar de já ter um século de idade está começando a ser estudada
e apresentada a uma parcela maior da população. Antes alta restrita somente à parte da população que podia pagar para ter seus filhos nas Escolas Waldorf espalhadas pelo Brasil e pelo
mundo, hoje, muitas de suas concepções estão sendo aplicadas também na escola pública,
havendo, portanto, uma democratização um pouco maior dos seus princípios. Comparando-se ao tamanho da abrangência do tema, este artigo surge como uma breve introdução e
reflexão sobre esta vibrante e cada vez mais atual, forma de agir pedagogicamente.

Palavras-chave: Pedagogia Waldorf; Concepções; Princípios; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

Pedagogia Waldorf tem como princípio a criança que vive num mundo libertador,
proveniente de amor, respeito e espiritualidade. Neste trabalho começamos abordando o que é essa Pedagogia Waldorf, como ela foi idealizada e onde, e qual o
objetivo deste idealizador, Rudolf Steiner.
Esse modelo educativo proveniente de 1919 é totalmente diferente do modelo de educação tradicional, mesmo existindo há tanto tempo. Suas considerações são sempre voltadas para
a criança, suas atitudes e seu desenvolvimento. A criança é o centro desta pedagogia, outros
como professores e pais, apesar de ter uma grande parte na educação, são atores envolvidos na
peça para satisfazer, realizar e coordenar de forma saudável os desejos e anseios dessa criança.
Vamos abordar também que essa pedagogia possui sua própria fase de desenvolvimento pedagógico curricular. Enquanto que na pedagogia tradicional a escola se divide em
Educação Infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio, na Pedagogia Waldorf essa estrutura
é dividida em setênios, que compreendem o período de sete anos, assim primeiro setênio compreende a primeira etapa até os sete anos de idade, segundo setênio dos sete aos catorze e
terceiro setênio dos catorze aos vinte e um anos.
Abordaremos também neste trabalho a liberdade de ensino, pois o planejamento da
Pedagogia Waldorf está em constante mudança. O professor avalia diariamente se o método de
ensino está sendo eficaz, pois cada criança tem um ritmo e vontades e cabe ao professor perceber, mudar e orientar nem que essa condição seja apenas para aquela determinada criança.
Procuramos mostrar como se iniciou uma escola Waldorf, a contribuição que a comunidade oferece nessa modalidade de ensino, como agem pais e professores. Atentando principalmente para os princípios e concepções que a Pedagogia Waldorf proporciona.
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A CONCEPÇÃO DA PEDAGOGIA
WALDORF
“Uma escola livre é aquela que permite a professores e educadores integrar na educação tudo aquilo
que, a partir do seu conhecimento do ser humano, a
partir do seu conhecimento do mundo e a partir do
seu amor à criança, considere essencial” (RUDOLF
STEINER).

Durante as palestras de organização
social que o senhor Rudolf Steiner ministrava
em uma fábrica de cigarros, em Stuttgart, na
Alemanha, foi solicitado para que ele desenvolvesse uma pedagogia com o objetivo de
conseguir um bom desenvolvimento intelectual
através de uma base emocional sólida.
Filósofo e de nacionalidade austríaca,
o senhor Steiner criou então, a Pedagogia Waldorf, que no sentido educacional busca o desenvolvimento de cada criança num ambiente
livre e cooperativo, onde não existe a necessidade de avaliações formais como provas, mas
se baseia no apoio dos trabalhos manuais e na
arte, o fato aconteceu em 1919, no pós-guerra.
O nome Waldorf faz referência ao nome da fábrica de cigarros, cigarros Waldorf.
A Pedagogia Waldorf concebe o homem como uma unidade harmônica físico-anímico-espiritual e sobre esse princípio fundamenta toda a prática educativa. Considera o
lado anímico-espiritual como essência individual única de cada ser humano e o corpo físico
como sua imagem e instrumento.
Parte da hipótese de que o ser humano
não está determinado exclusivamente pela herança e pelo ambiente, mas também pela resposta que do seu interior é capaz de realizar
a respeito das impressões que recebe. Considera que o homem ao nascer, é portador de
um potencial de predisposições e capacidades
que, ao longo de sua vida, lutam por desenvolver-se (MIZOGUCHI, 2006).
Nesse sentido, focado no apoio ao desenvolvimento psíquico, espiritual e fisiológico
das crianças, 80 países dos cinco continentes
já adotam o método, sendo que, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina, México, Peru,
Colômbia, Equador e outros, possuem centros
educativos especializados no método.

A UNESCO (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)
aponta a pedagogia Waldorf como o “método
pedagógico inclusivo e adequado para manter
o nível de aprendizado equacionado, principalmente nas áreas de grande diversidade cultural”.
Rudolf Steiner entende que, valores
como respeito à sociedade, ao indivíduo e ao
próximo vão muito além do que o literal, pois
é preciso prática e aprofundamento de controle social e psíquico. Para obter o respeito ao
próximo é necessário respeitar tudo ao nosso
redor, procurando sempre liberdade com responsabilidade, fraternidade, respeito mútuo,
consciência plena de igualdade de direitos e
deveres.
Toda essa esfera acaba desenvolvendo
um conjunto maior de admiração, devoção e
reverência, tanto na criação como nos jovens
que podem adquirir através da religião. Mas
foi por meio do cristianismo que Steiner encontrou o caminho para este respeito mútuo
a essa religiosidade. Desta forma, as escolas
com pedagogia Waldorf permeiam por valores
cristãos livres de qualquer tipo de instituição
confessional,
Toda educação é autoeducação e nós, na verdade,
como professores, somos apenas o derredor das
crianças, que se auto educam. Temos de constituir o
ambiente mais propício para que junto a nós, a criança se eduque tal qual deve educar-se por seu destino
interior (STEINER, 2000).

Não importa a quantidade de vezes que
a criança irá fazer o processo para atingir seu
objetivo com eficiência e eficácia. Cada repetição deve ser para a criança um desafio. Essa
repetição deve ser prazerosa, assim a criança
busca o seu amadurecimento à conquista.
No método da pedagogia Waldorf a
qualidade é o importante, não importando a
quantidade de repetições. E a cada repetição
além do conhecimento adquirido para o processo perfeito, a criança também aprende com
os erros, muitas vezes desenvolvendo até a
criatividade para outras coisas neste mesmo
processo.
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A Pedagogia Waldorf não pretende
ser, à primeira vista, original ou revolucionária.
Suas qualidades excepcionais só aparecem
quando se compara seu fundamento tão simples e lógico com aquilo que a educação, e
particularmente o ensino escolar, vieram a ser
em nossa sociedade civilizada do século XX
(LANZ, 2013, p. 77).
Na contra mão de muitas instituições
de ensino renomadas, estão aquelas que vendem o ensino, a educação e a alfabetização da
criança, o aceleramento precoce dos conteúdos necessários.
Na Pedagogia Waldorf é encontrado
exatamente o que a criança tem necessidade
de aprender, neste método de ensino tudo é
de acordo com o seu tempo, não existe aceleração de conhecimento. Toda a compreensão
da criança envolve uma atitude multidisciplinar
que compreende a fisiologia e a psicologia da
criança. A partir de todo esse conhecimento é
que são criados os ambientes propícios para o
desenvolvimento de cada faixa etária.

OS PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA
WALDORF

SEGUNDA FASE: A Liberdade quanto ao ensino pedagógico. A forma de ensino
do método Waldorf é totalmente diferente dos
tradicionais. O professor está presente com
a criança no dia a dia, distribuindo carinho e
atenção. A liberdade que se dá no pedagógico é a liberdade de ação com a criança, pois
cada criança é única e será avaliada de maneira única.
TERCEIRA FASE: Liberdade com relação ao currículo. O método Waldorf de ensino
é bem diferente do tradicional, a escola recebe
o currículo tradicional e irá cumpri-lo, porém a
liberdade se dá com relação ao o que ensinar primeiro e quanto tempo é necessário ficar
num único ponto da matéria para sua assimilação. A liberdade de currículo se dá na inclusão
de matérias, pois no método Waldorf existem
outras disciplinas como culinária, plantação,
artesanato e outras que podem compor a Pedagogia Waldorf (LANZ, 2013, p. 183)

OS SETÊNIOS
O currículo da Pedagogia Waldorf é organizado pensando na formação do homem livre com necessidades de escolhas. Neste sentido, o currículo é planejado e desenvolvido em
fases, e etapas de sete em sete anos, que são
chamadas de setênios.

Todas as instituições que aplicam a
Pedagogia Waldorf levam consigo a denominação, escolas Waldorf, que é confirmada por
Lanz (2013). Com relação a isso, Lanz (2013)
contribui dizendo que, “como organismos viPRIMEIRO SETÊNIO
vos, elas escapam a qualquer definição. [...]
Sua razão de ser é a aplicação de um método
Correspondente à educação infantil até
pedagógico”. Lanz resume o necessário para a
criação e manutenção de uma escola Waldorf os sete anos de idade recebe o nome de primeiro setênio. Segundo Maris (2016), é nessa
em três fases:
fase que os sentidos corpóreos estão afloraPRIMEIRA FASE: Na escola Waldorf dos. Nessa fase, a criança tem a necessidade
tudo está em constante mudança, desta forma de conhecer seu próprio corpo, desenvolvense torna necessário à escola ter liberdade para do um equilíbrio saudável. Sendo assim, Lanz
cumprir seus objetivos na educação. Uma es- (2005, p. 81-82) considera que,
cola sem liberdade, principalmente com relação à alteração de planejamento, não pode ser Qualquer despertar artificial e prematuro das faculdades sentimentais e mentais prejudica a evolução harconsiderada uma escola Waldorf.
moniosa da criança. Ela chega sozinha ao grau de
desenvolvimento que constitui o fim desse primeiro
período de sete anos e que se manifesta por vários
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sinais: ela se alonga, seus dentes definitivos aparecem, ela muda de aspecto e tudo indica que com o
segundo período de sete anos ela está ingressando
na maturidade escolar (LANZ, 2005, p. 81-82).

A criança é um ser imitador, aprende
tudo o que vê e fala tudo o que ouve, principalmente o que está em seu entorno e rotina.
Conhece o mundo naturalmente, verifica como
fazer e copia. Suas descobertas não são aceleradas e nem sofrem pressões para descobrir
algo. Com isso a criança se sente mais segura
das suas atitudes e sentimentos. Suas energias
são voltadas especificamente para o corpo físico, e prevalece sempre o querer, o que a criança deseja (LANZ, 2013).
Na educação infantil, a escola Waldorf
é considerada a complementação da casa da
criança: A permeabilidade da criança ao que
se acha ao redor dela é um fato que todo educador deveria conhecer e levar em conta. A
criança absorve inconscientemente não só o
que existe ao seu redor sob o aspecto físico;
o clima emotivo que a circunda, o caráter e
os sentimentos das pessoas que a rodeiam,
tudo isso penetra na criança e é absorvido [...]
(LANZ, 2013, p. 41).
O professor tem fundamental importância neste momento. Ele deve olhar criterioso
e com olhar fraterno, o emocional e social da
criança, para que a mesma consiga um desenvolvimento saudável e harmonioso. A criança
deve ser respeitada em todo o conjunto, por
esse motivo a escola deve ser a sua segunda
casa, pois assim ela realmente sentirá que estará num ambiente onde possa se sentir acolhida.
É isso que Maris (2016) basicamente
considera fundamental nessa fase. Ele observa que “a virtude básica que a criança precisa
ver manifestada ao seu redor é a gratidão pela
vida. O mundo é bom, ela deveria vivenciar”.
A pedagogia da humanidade, a pedagogia da
paz, a pedagogia do respeito ao próximo e o
respeito à terra. Uma educação para a transformação na convivência.

SEGUNDO SETÊNIO
Correspondente ao ensino fundamental ciclo I e ciclo II, faixa etária dos sete aos
catorze anos. A criança entra nesta fase pronta
para a alfabetização. Segundo Maris (2016),
esse é o período em que a criança evolui inicialmente, ou seja, há a evolução psicológica
de energia e alma, conhecendo e sentindo o
mundo ao seu redor.
O pensar e o raciocínio estão imbuídos
de uma carga emocional, predominando nesta
fase o sentir (LANZ, 2013).
Na Pedagogia Waldorf o objetivo é que
a criança possa desenvolver suas habilidades
corporais, anímicas, espirituais e sociais de forma natural, cada uma de acordo com o seu
tempo, assim a criança irá amadurecer com
responsabilidade adquirida por ela mesma e
não induzida. Sendo assim, Lanz (2013, p. 49)
afirma que,
A chave de ouro da educação durante o segundo setênio consiste, em trabalhar com os sentimentos da
criança, em apelar à sua fantasia criadora e em aumentar essas forças com imagens que as fecundam
e elevem. Deve-se proteger o jovem contra todas as
imagens perniciosas que possam vir de fora e, principalmente, contra tudo que possa arrefecer a intensidade de seus sentimentos (LANZ, 2013, p. 49).

O amadurecimento irá ocorrer mesmo
entre os onze ou doze anos de idade, onde a
criança já percebe que tudo o que faz poderá
ter uma consequência, a lei da causa e efeito,
a lei do retorno e assim por diante. Nessa fase,
além do amadurecimento físico, a criança também está diante da formação de caráter e dos
seus sentimentos. Como enfatiza Lanz (2005,
p. 83) “é nessa idade, dos sete aos catorze
anos, que a personalidade já se afirma mais”,
e ele continua dizendo que,
Não se limitando a imitar, a se deixar permear, a
criança quer agora idealizar, respeitar, venerar. A autoridade baseada no afeto, no amor, é a melhor relação pedagógica nessa idade, e o professor deve
respeitar o eu de seus alunos, que se vai afirmando
cada vez mais, e ao mesmo tempo procurar corresponder ao seu idealismo ainda meio inconsciente
(LANZ, 2005, p.83).
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É super importante trabalhar com as
crianças nessa fase com atividades artísticas.
A criança precisa conhecer o belo, enxergar a
beleza até onde estiver escondida, procurando
ver com outro olhar. A arte irá mostrar que tudo
pode ser belo. “A virtude básica que a criança
precisa ver manifestada ao seu redor, nessa
fase, é a beleza. O mundo é belo!” (MARIS,
2016).

TERCEIRO SETÊNIO
Corresponde à faixa etária dos quatorze aos vinte e um anos. De acordo com Maris
(2016), a característica dessa fase é a evolução dos sentidos cognitivos: o jovem conhece
as ideias e os pensamentos de outras pessoas.
Os pensamentos e a visão pessoal do mundo
são estruturados de forma abstrata. O que predomina agora é o desenvolvimento do raciocínio lógico, analítico e sintético, prevalecendo
nesta fase, o pensar (LANZ, 2013).
É uma fase bem dinâmica, surpreendente e assustadora para todos que rodeiam
os jovens, pois começam a surgir as perguntas
existenciais e nessa fase eles têm pressa nas
respostas.
Conforme Lanz (2013, p. 60), “Se até
esse momento a evolução tiver sido harmoniosa, o adolescente vencerá essa crise existencial, alcançando o equilíbrio entre o “dentro”
e o “fora”, isto é, entre o ensimesmar-se e a
integração no mundo, no próprio ambiente, e
no meio social”.
Salienta que este setênio é totalmente
contraditório com os outros dois, pois neste
setênio o jovem tem que ficar mais atento e
consciente, se preparando para a vida adulta e
para os desafios da vida, principalmente quando “houve um cuidado de não desperdiçar e
deturpar essas forças prematuramente” (LANZ,
2013, p. 60).

Sem prejudicar o pedagógico, o educador nessa fase
pode até usar a abstração total do aluno. É nessa
fase que o aluno começa a questionar a vida e as
religiões. Deixa de olhar o seu eu interior e passa a
observar o mundo espiritual. Todas as dúvidas com
relação à existência começam a aparecer nesta fase,
se o jovem for bem assistido pelos pais e por educadores, as dúvidas e questionamentos serão feitos
sem cinismo ou negativação, pois aprendeu a respeitar o outro, a opinião dos outros, a religião de outros,
como a si mesmo (LANZ, 2005, p. 83).

Para concluir o terceiro setênio, Maris
(2016) afirma que o adolescente quer ver e
acreditar na sinceridade e na virtude daqueles
que o rodeiam.
Nos três setênios, a Pedagogia Waldorf
organiza os conteúdos curriculares no tempo e
no ritmo adequado, cultivando a ciência, a arte,
os valores morais e espirituais.

A PEDAGOGIA WALDORF NO BRASIL

A Pedagogia Waldorf foi iniciada no
Brasil em 27 de fevereiro de 1956, na cidade
de São Paulo, por iniciativa de Schmidt, Mahle,
Berkhout e Bromberg, simpatizantes da proposta incentivaram Karl e Ida Ulrich a vir da Alemanha para fundarem a primeira Escola Waldorf
no Brasil, seguindo a realidade apresentada
em nosso país, mas mantendo os princípios
da pedagogia original.
A missão de Karl e Ida era a de lecionar e preparar os educadores para que também lecionam a Pedagogia Waldorf.
O projeto iniciou com o Jardim da Infância e as primeiras quatro séries iniciais. O
Ensino Fundamental passou a funcionar 23
anos depois, em 1979, com os resultados positivos que vinham obtendo, o que trouxe como
consequência do resultado a implantação do
Ensino Médio. Esse reforço elevou o aumento de abertura de novos estabelecimentos de
ensino Waldorf e atualmente, segundo dados
da FEWB - Federação das Escolas Waldorf no
Nesse contexto, Lanz (2005, p. 83) afir- Brasil, existem 73 Escolas Waldorf funcionando
no Brasil, sendo duas delas da rede pública
ma que,
municipal de ensino.
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A RELAÇÃO DOS EDUCADORES COM A manuais, educação física e línguas. No ensino
médio, terceiro setênio na pedagogia Waldorf,
PEDAGOGIA WALDORF
A relação professor aluno é o núcleo
da pedagogia Waldorf. O professor precisa estar íntimo do seu aluno e conhecê-lo muito bem
para conseguir desenvolver um aprendizado
de qualidade.
O professor que pratica a pedagogia
Waldorf, é também chamado de professor Waldorf. Esse professor vai de encontro ao seu
aluno, ele busca o melhor do seu aluno, para
que possa colocar seus ensinamentos em prática. O professor Waldorf ultrapassa a barreira
de um professor de escola regular, claro que
existe respeito assim como nas outras escolas,
mas o amor, o respeito ao aluno, ao professor,
as coisas, aos alimentos é muito mais explícito
no método Waldorf.
Segundo a Federação das Escolas
Waldorf no Brasil, o professor deve estar sempre em busca espiritual, assim ele adquire um
equilíbrio entre a humanidade e o seu eu próprio. O professor busca a autoeducação. Para
melhorar o aluno é preciso antes melhor a si
mesmo.
No Método Waldorf o mesmo professor
acompanha a criança na educação infantil, e
depois outro no ensino fundamental, ou seja,
um único professor acompanha a turma toda.
No Ensino Médio já é diferente, é no
ensino médio que o adolescente irá despertar
interesse pela matéria, sendo que o professor
é seu espelho, nesta fase já não é necessário
usar a autoridade, mas sim a proximidade de
um amigo. O professor deixa de ser visto como
autoridade transmissora de conhecimento e
passa a ser visto como um amigo confidente e
espiritual (LANZ, 2013).
Na educação fundamental, que na pedagogia Waldorf corresponde ao segundo setênio dos sete aos catorze anos, o professor
estará ainda mais próximo à classe, já que ele
é o mesmo para uma única turma, e este mesmo que irá acompanhar a turma em todos os
outros anos de ensino fundamental ou como
preferir, segundo setênio, exceto os professores
de disciplina específica como, artes, trabalhos

a sala deixa de ter um professor e passa a ter
um tutor (LANZ, 2013, p. 82-83).
O professor educa cada criança de
modo único, por isso a necessidade de conhecer cada criança no seu íntimo, o seu limite,
o seu desejo e seus anseios. Para isso o professor Waldorf precisa mais do que apenas o
didático, precisa ser um artista, até para poder
encontrar um meio comum de passar conhecimento a todos.
Esse conhecimento precisa ser recebido de forma única para cada um, mesmo
que o conhecimento seja transmitido em conjunto, cada um receberá de forma única. Portanto, para desenvolver esse tipo de atividade,
o trabalho vai além da sala de aula, o professor precisa estar disposto e empenhado e em
constante formação, pois precisa de ideias e
praticidade. Vale lembrar que estamos falando de um mesmo educador que acompanha
a criança durante nove anos do ensino fundamental.
Lanz (2013, p. 118) explica muito melhor essa condição, “os professores são a
alma viva de uma escola Waldorf. Se deixam
de crescer e de se desenvolver, a escola para
e definha. Nunca devem cair numa rotina didática [...]”.
No método Waldorf, que distribui as
etapas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em etapas de setênios, o
professor de educação fundamental, que passa mais tempo com a classe durante os oito
anos, consegue adquirir conhecimentos suficientes para transmitir as disciplinas com conhecimentos necessários à idade.
Nesta fase, o professor não é um especialista que saberá todas as disciplinas, mas
sabe de todas as disciplinas um pouco. O professor consegue tempo para tirar as dúvidas
dos seus alunos, mesmo que este responda
“eu não tenho essa resposta agora, posso trazer depois”. O professor pratica com mais frequência a interdisciplinaridade, pois em uma
aula de português, poderá surgir o questionamento ou resposta de uma aula de matemática.
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Conforme Lanz (2013, p. 122), “O segredo de um bom ensino consiste em não apenas querer transmitir informações, mas em ensinar a aprender. Por isso os professores, pelo
menos até o fim do ensino fundamental, não
devem ser especialistas em uma matéria, mas
pedagogos”.
O planejamento escolar das disciplinas
nas escolas Waldorf, não segue o mesmo planejamento da escola tradicional.
Enquanto na escola tradicional existe
um planejamento anual ou semestral, para todas as matérias, sendo considerada aula de 45
minutos, e logo depois outra matéria por mais
45 minutos. Na escola Waldorf o planejamento pode ser seguido por disciplina, ou seja, o
professor pode dar aula de geografia por um
longo tempo, por semanas se necessário, e só
então mudar a disciplina, neste caso o aluno
e o professor se concentram em aprender e
a retomar quando necessário, porém nunca
deixando de usar a interdisciplinaridade para
explicar alguma questão. O dia na escola será
dividido com as outras disciplinas: artes, música, educação física, artesanato, teatro entre
outras do planejamento escolar Waldorf.
Como dito anteriormente o professor
sempre deverá ter em mente um dos princípios
básicos da pedagogia Waldorf, que é a autoeducação, com isso ele poderá rever suas atitudes, avaliar se o seu planejamento está sendo
eficaz, podendo reavaliar seus projetos caso
não consiga atingir seus objetivos com os alunos.
Em consequência disto, referente ao
não planejamento anual ou semestral, constatamos que nas escolas que seguem o modelo de pedagogia Waldorf não existem provas
como avaliações. O professor avalia o aluno
no seu dia a dia, em um trabalho escrito, manual, na forma de pensar e questionar, em conclusões e discussões, o comportamento para
com os outros, no trabalho em equipe, no conhecimento adquirido na escola, real e externo,
conhecimento de mundo, assim como a vontade e o esforço em aprender.

O educador faz um relatório do aluno,
valorizando o que há de melhor e criticando o
que ele ainda consegue produzir (LANZ, 2013).
Desta forma, anualmente, os pais conseguem
ter um relato fiel da vida do seu filho no cotidiano escolar, o relatório é feito pelo professor
da sala em conjunto com os professores das
disciplinas específicas.
Segundo Lanz (2013), a estrutura das
escolas Waldorf seguem os princípios da “trimembração social”, que são os princípios da
liberdade, igualdade e fraternidade. Sendo que
para a esfera pedagógica podemos definir
como, questão cultural, questão jurídico administrativa e questão sócio comunitária.
A constituição dessas três esferas leva-nos ao princípio da autogestão, onde cada um
possui direitos e obrigações sem distinções
ou privilégios. As esferas são princípios da Trimembração Social proposta por Rudolf Steiner.
Essas três esferas da trimembração podem ser
explicadas como:
ESFERA PEDAGÓGICA: questão cultural, tem como responsável os professores
e segue o âmbito espiritual. O corpo docente
exerce essa atividade por meio de delegações,
conferências, comissões, mesmo que exercida
individualmente por cada professor. O princípio
básico dessa esfera é a liberdade.
ESFERA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA:
tem como responsável os mantenedores da
unidade escolar. Responsável pelo institucional
e pelas regras estabelecidas, direitos e deveres. O princípio básico dessa esfera é a igualdade.
ESFERA SOCIOECONÔMICA: questão
social comunitária, é de responsabilidade da
família e da comunidade, como acontece nas
reuniões de conselho escolar, essa esfera vota
e decide sobre as necessidades e gastos financeiros da instituição de ensino.
As três esferas da escola Waldorf não
seguem nenhum grau de subordinação entre
elas, são auto administrativas, pois cada uma é
responsável pela sua área.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foi possível aprender como a sociedade se preocupa com o ser humano
que devemos formar. Ainda estamos preocupados com a personalidade que será desenvolvida
na criança. Para uma formação tão especial como a valorização do ser humano, valorização da
vida, respeito ao próximo e a si mesmo, vimos o quanto a Pedagogia Waldorf pode contribuir
com esses aspectos de formação.
Segundo Rudolf Steiner idealizador do método Waldorf a concepção do ser humano, e a
concepção da vida, torna a pedagogia grandiosa não só no pedagógico, mas em outras áreas
também. Haja vista que ela foi criada em uma fábrica de cigarros.
Essa pedagogia mais humana envolve o ser humano em sua totalidade como, corpo,
mente, alma, espírito e todos os sentimentos de emoção. A liberdade é algo primordial dentro da
pedagogia Waldorf, pode-se dizer que é uma pedagogia libertadora, tanto por parte dos alunos
como por parte dos professores.
Para os alunos é liberdade para expor e imitar sem constrangimentos, para o professor a
liberdade de alterar e mudar o planejamento. Outro aspecto importante detalhado neste trabalho
é o fato do professor se auto educar constantemente, pois a criança absorve com riqueza de detalhes tudo o que vê e ouve, o professor Waldorf é o tempo todo monitorado pelos seus alunos.
A Pedagogia Waldorf é encantadora, e chegamos à conclusão de que as escolas tradicionais, são escolas preocupadas em formar o indivíduo para a vida profissional. São escolas
de produção de crianças para o mercado de trabalho, infelizmente, escolas tradicionais não estão preocupadas com o eu da criança, com sua alma, seu espírito e sua personalidade, porém,
essas escolas seguem apenas o currículo fornecido pela Secretaria da Educação e seguem as
regras da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Exatamente isso que difere das escolas Waldorf é que as disciplinas Waldorf são introduzidas ao currículo tradicional. A realização deste trabalho e suas pesquisas foram prazerosas.
Verificamos que muito dá para se aproveitar na escola tradicional seguindo o modelo Waldorf,
ele relembra os professores sobre suas atitudes e sobre a troca de afeto com a criança.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR: REFLEXÕES SOBRE
GÊNERO

RESUMO: Atualmente vemos nas escolas e nas universidades muitas mulheres estudando, porém, quando olhamos para a história entendemos que o que hoje é comum, não o era tempos
atrás, em que no Brasil, era pouco o acesso da mulher à educação escolar, e quando podiam
estudar, era para aprender a ler livros de reza, cozinhar e saber cuidar da família, ou seja, ser
uma boa esposa. Se mulher poder estudar em uma escola de educação básica era difícil, frequentar uma universidade era ainda mais. A educação passou por transformações e o cenário
tem mudado cada vez mais, e frente a essas mudanças, o presente trabalho se debruça sobre
a história da educação brasileira para tentar compreender a relação do gênero com a educação superior, bem como tentar com a educação básica, além das questões familiares e do contexto em que estamos inseridos. Tais itens são de extrema importância para uma visão mais
global sobre o tema. Dessa forma, a História Cultural e pesquisas recentes sobre questões
de gênero no ensino superior foram imprescindíveis para o desenvolvimento dessa pesquisa.

Palavras-chave: Educação Superior; Educação Básica; Gênero; Educação Feminina.
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INTRODUÇÃO

A

s questões de gênero são temas correntes da sociedade atual e tem indagado
pesquisadores sobre os diferentes aspectos do tema. A leitura de alguns textos
foi relevante para refletir os objetivos gerais na compreensão de que as desigualdades de gênero são temas importantes na sociedade atual.
Na educação básica temos uma longa história dessa desigualdade, bem como no acesso à educação superior por parte de pessoas do gênero feminino. Tal objetivo busca a compreensão sobre o acesso de mulheres em uma sociedade mais aberta a esses tipos de questionamentos.
Nos objetivos específicos buscou-se abranger a educação feminina em parte da história da educação brasileira, bem como verificar se o acesso à educação superior é igual entre
homens e mulheres, e por fim compreender se ainda ocorrem as desigualdades de gêneros na
educação superior.
As hipóteses se relacionam às questões sobre o status que o homem ocupa dentro das
empresas, bem como os salários se comparado ao das mulheres que ocupam os mesmos cargos quando ambos possuem o mesmo nível de estudos.
Para relacionar tais questões sobre gênero, buscou-se amparo na história da educação
de mulheres no Brasil. Uma história que revela traços da elite e de seu poder, bem como das
desigualdades entre ricos e pobres. Principalmente quando se diz respeito à educação de mulheres.
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EDUCAÇÃO E GÊNERO NA HISTÓRIA
Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando
o brado - emancipação da mulher - , nossa débil
voz se levanta na capital do império de Santa Cruz,
clamando: educai as mulheres! Povos do Brasil, que
vós dizeis civilizados! Governo, que vos dizeis liberal!
Onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? (NÍSIA FLORESTA, 1853).

A educação brasileira, durante muito
tempo, se resumia à educação de meninos, somente eles podiam frequentar as escolas para
aprender a ler, escrever e contar. Homens eram
educados para ter uma profissão e serem os
provedores do lar. Enquanto isso as mulheres
viviam de acordo com os costumes dos Portugueses aos costumes portugueses que de
acordo com a pesquisadora Haidar (1972, p,
231) “encerravam a mulher no lar”;

A ausência de escolas públicas de nível secundário
para meninas, no entanto, continuou a fazer da educação um privilégio das elites. Em 1882, o ministro
Rodolfo Dantas, referindo-se ao exemplo das “nações
civilizadas”, recomendava à Câmara dos Deputados
a criação de um sistema de ensino secundário para
moças. Mas seu projeto não foi adiante. [...] as meninas de classe média e alta que viviam na zona rural
tinham limitadas oportunidades de adquirir alguma
educação nos raros internatos existentes no Brasil
ou na Europa. A maioria continuava a receber uma
educação rudimentar em casa [...] (COSTA, 2010, p.
505).

No excerto acima, a historiadora relata
que houve tentativas de educar meninas, porém havia empecilhos que impediam que leis
fossem aprovadas, ou criadas em prol desse
tipo de ensino. As meninas foram excluídas da
educação, e após muitos anos, desde a primeira escola de 1549, algumas poucas meninas,
Sabemos que desde a chegada dos colonizadores o em sua grande maioria pertencentes à elite
ensino concentrou-se nas mãos da Igreja, especial- branca da sociedade, puderam ter acesso à
mente dos jesuítas, mas igualmente outros religiosos educação.
como os franciscanos também vieram ao país. Este
ensino ministrado pelas ordens religiosas nas missões e nos colégios fundados por elas destinava-se
fundamentalmente à catequese e à formação das elites no Brasil. Desde a primeira escola de ler e escrever, erguida incipientemente lá pelos idos de 1549,
pelos primeiros jesuítas aqui aportados, a intenção
da formação cultural da elite branca e masculina foi
nítida na obra jesuítica. As mulheres logo ficaram
excluídas do sistema escolar estabelecido na colônia. Podiam, quando muito, educar-se na catequese.
Estavam destinadas ao lar: casamento e trabalhos
domésticos, cantos e orações, controle de pais e maridos (STAMATTO, 2002, p. 2).

Estudos apontam que das poucas escolas que surgiram em meados do século XIX,
cuja educação era dedicada para o ensino de
meninas, todas tinham como objetivo final prepará-las para o lar. Em tais escolas as meninas
aprendiam a costurar, bordar, tricotar, cozinhar
e principalmente a manter o lar um ambiente
harmonioso e receptivo para o marido. Aprender a ler e a escrever era muito raro, visto que
a alfabetização em si era voltada para a leitura
de livros de oração,

Segundo Haidar (1972, p, 231) “a educação de jovens de boa família” se dava no
lar, sob prescrição dos pais ou de preceptoras.
Tais medidas se davam pela influência portuguesa que protegiam,
esposas e filhas, com zelo excessivo, e mesmo muitas vezes com severidade e ciúmes [...] transportada
para a colônia, adaptando-se às condições do meio,
sem contudo perder nada de seu rigorismo, melhor
condiciona a situação da mulher brasileira (RODRIGUES, 1962, p. 32).
[...] no período colonial, as mulheres tiveram acesso
restrito ou nulo à escolarização, podendo em alguns
casos estudar em casa, com preceptores, ou em alguns conventos visando a vida religiosa (STAMATTO,
2002, p. 2)

Tanto Rodrigues quanto Stamatto evidenciam que o Brasil vivia sob forte influência
portuguesa, cuja sociedade masculina da época tinha como pretensão resguardar suas mu862
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lheres. Rodrigues (1962) afirma que a educação de meninas era considerada uma heresia
social para essa sociedade masculina portuguesa que morava no Brasil. O que de fato foi
um grande prejuízo para a nação, que estava
atrasada em relação aos países da Europa,
A preocupação com a honra, que na concepção da
época dependia da castidade feminina tanto para a
mulher como para o homem que ‘aguardava’, fez dos
conventos e casas de recolhimento femininas uma
prática para as mulheres desamparadas ou solteiras
(STAMATTO, 2002, p. 3).

viagem que o nível de escolarização das mulheres daqui sintetizava em saber ler o livro de
reza, recitar preces de cor e calcular de memória, não se fazia uso da escrita. Para a autora,
a falta de instrução se deu por parte de pais e
maridos que receberam as correspondências
amorosas,
[...] o lugar ideal para a mulher seria na vida pública
ou privada, o autor defende que as mulheres não servem para o trabalho na vida pública. Tomando as mulheres trabalhadoras como exemplo, ele afirma que
elas jamais substituirão o homem, pois não possuem
condições físicas para tanto; por isso o ambiente familiar lhes afigura como o mais seguro e natural. O
autor aprofunda esta questão ao afirmar que a mulher
não pode viver sem o homem e os filhos não podem
viver sem a mulher; a família é um dado natural, e
qualquer de seus membros que tenha de sobreviver
sozinho não o conseguirá e perecerá. Portanto, sendo feita para o lar, essa mulher deve ser a inspiração
do homem; ela deve ser graciosa (ARCE, 2002).

As mulheres eram resguardadas para
que se mantivessem puras, em castidade, e
por isso algumas delas iam para conventos. Porém, mesmo as escolas religiosas destinadas à
educação de meninas, eram poucas, porém,
ainda assim, o futuro das moças brasileiras estava destinado “ao lar: casamento e trabalhos
domésticos, cantos e orações, controle de pais
O pensamento descrito por Arce é de
Michelet,
filósofo e historiador francês do sée maridos” (STAMATTO, 2002, p. 2).
culo XIX, esse tipo ideal a respeito da mulher
As educandas aprendiam, além das normas religio- fazia parte de muitas literaturas da época. Com
sas, a ler, escrever e noções de matemática. Permi- isso as mulheres eram incentivadas a estarem
tia-se contar com serviços de escravas, ainda que em casa, cuidando do lar, dos filhos e do marido, sendo ela o ponto de sustentação da famínão se possa avaliar a proporção entre estas e as
lia. Para a pesquisadora Fröebel, além de ver a
reclusas, isto indicava a existência de diferenças de
mulher como mãe, enxerga nela a capacidade
classe no interior dos conventos. [...] a escolarização
de educar na primeira infância.
não foi percebida como um instrumento de inserção
feminina em uma atividade pública, já que a sociedade na época concebia a mulher para o casamento,
ou para a vida religiosa, ou para o trabalho doméstico e escravo, práticas que precisavam de pouca ou
nenhuma educação escolar (STAMATTO, 2002, p. 3).

Para a situação da mulher mudar, era
necessário criar leis, porém os homens que estavam no poder pouco ou nada fizeram para
que as coisas mudassem, para que as mulheres pudessem ter acesso à educação básica
e o conhecimento mínimo, pois isso indicaria
Os pesquisadores deixam evidente que ela teria a liberdade,
que a educação ou a inclusão de mulheres em
instituições religiosas não tinha como intuito A nossa primeira legislação específica sobre o enprepará-las para a vida pública, mas sim, a de sino primário, após a independência, foi a lei de 15
prepará-las para se tornarem boas esposas e de outubro de 1827, conhecida como Lei Geral, que
padronizou as escolas de primeiras letras no país,
mães, e até mesmo, boas religiosas. Ainda en- contemplando a discriminação da mulher. Elas não
tre elas havia diferença de classe social.
aprendiam todas as matérias ensinadas aos meninos,
Priore (1999) afirma que alguns dos
viajantes que passaram pelo Brasil em meados do século XIX relataram em seus diários de

principalmente as consideradas mais racionais como
a geometria, e em compensação deveriam aprender
as ‘artes do lar’, as prendas domésticas (STAMATTO,
2002, p. 5).
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Mesmo com a primeira legislação, ainda assim a educação das meninas estava fadada aos conteúdos básicos de ler, escrever e
saber contar o básico. Nenhuma escola estava
autorizada a dar ensinamentos a meninas que
tratassem a respeito do uso do raciocínio lógico.

As primeiras escolas de educação superior foram fundadas no país apenas a partir
de 1808. A primeira foi a Escola de Cirurgia da
Bahia, depois a Faculdade de Direito de São
Paulo e Olinda de 1827. A primeira instituição
enquanto universidade, no sentido de ter diversos cursos em seu campus, é construída no
Rio de Janeiro em 1920.

E sem ensino básico, é pior ainda pensar em educação profissional, as primeiras esSem o mínimo de preparo no que se diz
colas normais eram destinadas aos homens, respeito à educação básica, as mulheres não
poucas instituições no país se dedicavam ao puderam frequentar as escolas de nível supeensino profissional das mulheres,
rior. Não pela proibição, mas sim pela falta de
acesso delas na educação básica. Em 1887,
Houve também, além dos conventos, colégios parti- a primeira mulher se formou pela Faculdade
culares, escolas normais e primárias, outras experi- de Medicina da Bahia, no curso de Direito, a
ências para a escolarização feminina durante o Impé- primeira mulher a se formar foi em 1902, a serio, destinadas à formação profissional das mulheres, gunda se formou somente em 1911. A escola
como os asilos. Por exemplo, em 1857, o governo Politécnica recebe a primeira mulher em 1928
da província do Rio Grande do Sul fundava o Asilo (QUEIROZ, 2001, p.176).
de Santa Leopoldina, para meninas desvalidas: órfãs
e expostas da Santa Casa, pobres que não tivessem
pai, de 5 a 13 anos. A direção, a princípio, foi confiada às religiosas do Sagrado Coração de Jesus e
posteriormente para um Conselho de cinco pessoas,
entre as quais mulheres da alta sociedade. [...] Foi
extinto em 1880, mas antes disso, de acordo com a
pesquisa feita pelos autores, saíram de suas portas
22 mulheres para o magistério e 39 para o casamento (STAMATTO, 2002, p. 6).

Em razão da precária educação, poucas mulheres estavam preparadas para prestar
os exames de seleção quando as Faculdades
de Direito, Medicina, Farmácia e Arquitetura
abriram finalmente suas portas às mulheres em
1879 (COSTA, 2010, p. 505).
Como ter acesso ao ensino superior
sem educação básica? Esse tipo de ensino
também estava destinado apenas aos homens
da elite branca, que iam para Portugal estudar
o curso superior na Universidade de Coimbra,
já que até o início do século XIX não havia universidades no Brasil.

Alguns movimentos liderados por mulheres nos anos finais do século XIX surgem
para exigir do governo, a educação de meninas. Quando o país se torna um país independente, dando início à República, mais escolas
públicas são fundadas para serem exclusivas
ao ensino de meninas. Haidar relata que houve
um grande crescimento dos colégios particulares, tais colégios tinham como público alvo a
educação de meninas.
Mesmo com os avanços a respeito da
educação feminina na Primeira República, a
educação de meninas estava diretamente focada na criação de seus filhos homens, como
afirma Costa (2010). Tais homens deveriam
ser educados para serem o futuro da nação e
assim levar o país a se igualar aos países de
primeiro mundo. “Ao defender a necessidade
de educar a mulher, observava que uma mulher fútil e ignorante não poderia ser uma boa
mãe” (COSTA, 2010, p.518).
A história traz um peso para a sociedade atual, pois conhecer o passado, é repensar
o futuro. E isso é possível por intermédio de
políticas governamentais que podem corrobo864
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rar para amenizar algumas das desigualdades
que ocorreram e ainda ocorrem em nosso país
durante décadas ou até mesmo séculos. Mesmo que a educação não libertasse as mulheres no Brasil República, no sentido de que elas
poderiam ter uma vida própria e uma profissão,
os primeiros passos estavam sendo dados em
relação ao Brasil colônia que sofreu influência
da monarquia portuguesa. Segundo Ribeiro
(2016, p. 2): “[...] a participação no sistema
educacional está correlacionada à idade das
pessoas, é normal que efeitos de mudanças
históricas nas oportunidades de acesso e progressão no sistema educacional se expressem
para diferentes coortes de nascimento”.
Os fatores históricos nos mostram a relação do acesso à educação, um rápido olhar
para os dias atuais e percebemos que as ações
afirmativas têm corroborado para o acesso à
educação. As chances de obter a educação
básica têm aumentado segundo o autor que
afirma: “[...] De fato, vários estudos comprovam
que mudanças históricas afetam o nível educacional das pessoas [...]” (Ibidem).
Ribeiro (2016) afirma que houve “um
aumento muito grande, ao longo dos anos, do
acesso das mulheres ao sistema educacional,
incluindo à universidade”. Essa afirmativa do
autor pode ser explicada segundo a própria
história da educação brasileira já explicitada
acima, em que meninas não tinham acesso à
educação, como os meninos.
O ingresso ao ensino superior, bem
como ao ensino básico foi gradualmente lento.
Queiroz (2001, p. 175) afirma que somente nos
anos finais do século XIX as mulheres puderam
ingressar na universidade, mas como questionado por Costa (2010), sem instrução, como
poderiam entrar na faculdade?

no ensino superior começa a ter um aumento significativo dentro da história, porém vale
lembrar que essa demora acontece, porque a
educação de meninas tinha como função o casamento e a educação dos filhos,
[...] Apenas a partir dos anos 40, as mulheres começam a aumentar a sua presença no ensino superior, o que ocorre naquelas carreiras tidas como mais
“tradicionais” [...]. A partir dos anos 70, verifica-se
uma significativa expansão das matrículas no ensino
superior. Grande parte desse crescimento é atribuído
ao aumento da participação feminina nesse grau de
ensino [...] (QUEIROZ, 2001, p.176).

De acordo com a autora, o grande ápice da participação feminina na educação superior se dá entre 1956 e 1971, e embora tenham
superado os homens no acesso à educação
básica e à educação superior, ainda assim
os principais cargos de hierarquia continuam
a pertencer a homens, bem como os maiores
salários. Ainda somos reflexos da história das
desigualdades de gênero.

EDUCAÇÃO E GÊNERO NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR
A história nos ajuda a compreender
como as mulheres foram aos poucos conquistando o direito de estudar e por consequência,
de frequentar as universidades, com o tempo
foram ocupando mais espaço dentro dela, e
cursando os cursos ditos masculinos, como
engenharia por exemplo,
Segundo dados recentes, temos a informação de
que 125 milhões de crianças no mundo não frequentam a escola sendo que dois terços deste número
são meninas e que um em cada quatro adultos nos
países em desenvolvimento não sabe ler ou escrever,
sendo que dois terços deste percentual são mulheres
(STAMATTO, 2002, p. 1).

Após a instituição da república que traz
os ideais da educação feminina, houve um longo processo para educar mulheres e para elas
entrarem na universidade. Apenas em meados
do século XX é que a participação de mulheres
865
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Embora a história nos traga uma dimensão sobre os dados da educação, das lutas e
do poder, ainda nos dias atuais há muito o que
se fazer pela educação no Brasil e no mundo.
Principalmente se pensarmos em regiões de
extrema pobreza, e os que sofrem influência
religiosa.
Com as oportunidades adquiridas e
conquistadas com muita luta de movimentos
tanto feministas quanto sociais, no decorrer do
tempo mais mulheres têm se dedicado aos estudos em nível superior. Mas ainda há muitos
caminhos a serem percorridos. Nas pesquisas
elaboradas pelo IBGE podemos observar o
acesso das mulheres à educação superior.

balhar para sustentar a casa e os filhos, sendo
que na grande maioria das vezes, sem apoio do
pai das crianças.
As desigualdades não estão sujeitas
apenas aos direitos, ou não, da educação, mas
também refletem na escolha dos cursos. Se há
um aumento relativo na educação feminina, esse
aumento está diretamente relacionado à escolha
do curso, e se olharmos para o decorrer da história, temos mulheres se dedicando ao ensino e
à enfermagem . Mas porque apenas essas duas
opções? Ela estaria relacionada à ideia de que
a mulher tem em si o instinto materno, que está
ligado à educação de crianças e os cuidados?
Existem duas respostas para essas questões:
sim e não!

Se olharmos para a história da educação, com um recorte para a república, e principalmente para a teoria de grandes pensadores
da educação, a resposta é sim. Para Fröebel e
Michelet, por exemplo, a mulher é quem deve ensinar. Segundo Arce (2009, p. 110) para Fröebel
a mulher é a própria imagem do papel social e
educativo, “o educador alemão reproduzia um
ideal de mulher e de mãe que vinha sendo fortemente difundido naquela época”, e Michelet “refeFonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de renda e divulga o ideal burguês e religioso para a
População e Indicadores Sociais.
mulher daquela época: mãe/esposa zelosa”.
De acordo com a tabela acima do IBGE,
mais mulheres têm acesso ao ensino superior,
sejam elas brancas, pretas ou pardas, bem como
a frequência no ensino médio é maior entre as
mulheres, porém quando se trata de rendimentos, o salário do homem é relativamente maior
em relação à mulher.

Nesse sentido podemos afirmar que
a mulher tem uma vocação natural para o magistério, esse tipo de afirmação foi um discurso
adotado, por: “médicos, pais, clero, governantes,
de mais coração e ternura, qualidades “naturais”
para os professores exercerem sua profissão”
(STAMATTO, 2002, p.7)

Embora atualmente o acesso ao ensino
superior seja maior entre as mulheres no geral
do que para os homens, ainda é uma pequena
parcela da população brasileira, no geral, que ingressa no ensino superior.

Já o magistério não está relacionado a
profissão escolhida pelo homem, se ele não anseia o magistério, pela desvalorização da profissão e por questões financeiras também atribuídas
a essa profissão, quem passa a ocupar as vagas
para os cursos de magistério são as mulheres, já
Se pensarmos que muitas vezes as mu- na área da medicina, por um tempo houve uma
lheres carregam o peso de serem mães sozinhas, desvalorização na carreira médica .
e que arcam com todas as despesas do lar, fica
difícil pensar em inclusão escolar e acesso ao
Dessa forma, durante muito tempo as
ensino superior quando a própria sociedade não mulheres estudaram e ocuparam cargos que não
protege e não incluí essa mulher que precisa tra- eram interessantes aos homens. Mas se olhar866
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mos mais uma vez para a história da educação,
os cargos de direção eram ocupados apenas
por homens, e dos ministros da educação até os
dias atuais, apenas uma mulher ocupou o cargo.
Nesse sentido, Costa relata que (2010,
p. 505) “a frequência a Escolas Normais era uma
alternativa aberta às mulheres em busca de uma
profissão [...] O Liceu de Imperial de Artes e Ofícios fundado no Rio em 1856 abriu suas portas
a mulheres em 1881”. Queiroz (Ibid.) afirma que
até 1971 o aumento das mulheres na educação
superior estava relacionado às carreiras definidas
como próprias para mulheres, essa definição era
uma questão social, as carreiras se concentravam nos cursos de Letras, Ciências Humanas e
Filosofia, ao optar por tais cursos, a mulher estava destinada a seguir carreira no magistério.
De acordo com as pesquisas de Ribeiro
(2016, p. 11) que avaliou o número de homens
e mulheres na educação superior entre os anos
de 1981 e 2006, pode-se afirmar “[...] que houve
uma diminuição na desigualdade de gênero entre homens e mulheres com educação universitária entre 1981 e 2006”. Por outro lado, ele também afirma que as mulheres têm competido com
qualificações semelhantes às dos homens para
ter acesso à hierarquia ocupacional, ou seja, as
mulheres com educação universitária estão competindo pelas melhores ocupações.

Na área de Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas e Engenharia Elétrica, a autora
afirma que as mulheres estão pouco representadas nesses cursos. “Na primeira, para cada
mulher que consegue ingressar, existem 42,4 homens. Na segunda, a relação é de 33,4 homens
para cada mulher. E, na terceira, a proporção é
de 10,9 para uma” (QUEIROZ, 2001, p. 181) .
Outra área acadêmica pesquisada é a
de Ciências Biológicas e Profissões de Saúde, e
de acordo com os dados revelados pela autora,
dos cursos, com exceção de “Medicina e Agronomia’’ as mulheres são majoritárias em todas as
demais carreiras da área. Medicina, na qual as
mulheres são apenas um terço do contingente, é
considerada a carreira de mais elevado prestígio
social” (Ibidem). Quando se trata de carreiras de
prestígio, os homens lideram o ranking, mas se
alguma delas cair em descrédito, como o ocorrido com a carreira de medicina nos anos 80 , aí o
contingente feminino dispara.

Além dos fatores explanados até aqui,
Ribeiro relata que o acesso à universidade está
relacionado diretamente à economia do país, sua
pesquisa compara dados de 1981 a 2006: “uma
corte que esteja no momento de entrar na universidade quando há uma crise econômica pode
ter suas oportunidades de avanço educacional
minadas, na medida em que um grande número
Apesar da diminuição das desigual- de pessoas decide abandonar” (RIBEIRO, 2016,
dades, segundo a pesquisa de Queiroz (2001) p. 302).
entre os anos de 1993 e 1997 na Universidade
Federal da Bahia, os homens ainda representaAlém dos fatores históricos, a economia
vam a maioria dos que ingressaram no ensino também é preponderante quando se diz respeito
superior, mesmo que a diferença fosse mínima ao acesso à educação superior, se há uma crientre ambos os sexos.
se no país, as pessoas tendem a cortar gastos
menos relevantes em suas despesas, e depois
O que mais chama a atenção no estudo a gastos que podem ser adiados, como no caso
de Queiroz é que as mulheres continuam a optar dos estudos.
por profissões ditas femininas, quando se trata da
área: Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia,
O nascimento também é um fator impora autora afirma que o curso de Arquitetura é pre- tante, o ano em que a pessoa nasce, com o ano
dominantemente frequentado pelo sexo feminino, de entrada na escola básica, está ligado a quesque está relacionada ao gosto pela decoração, tões de políticas educacionais. “De fato, vários
em contraposição, esse curso é o menos escolhi- estudos comprovam que mudanças históricas
do entre os homens. Já nas demais carreiras da afetam o nível educacional das pessoas a partir
área, o curso de Química é maior entre o público de efeitos de coorte” (RIBEIRO, 2016, apud SHAfeminino, seguido por Matemática e Física, cur- VIT; BLOSSFELD).
sos que preparam para a carreira do Magistério.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões sobre gêneros têm ganhado forças diariamente, visto que por mais que
mulheres tenham conquistado o seu direito à educação básica, depois à educação técnica,
primeiro como enfermeiras e professoras e depois em nível superior para demais cursos, ainda
assim há muito para se debater e conquistar.
Ainda existem cursos quase que majoritariamente masculinos e, ou, femininos, vemos o
caso de cursos como engenharia e pedagogia. Isso se dá pela própria história que carregamos.
Olhando para décadas atrás e até mesmo um século atrás, a educação ainda era exclusiva para
meninos, primeiro os brancos, depois pardos e pretos, e por fim mulheres da classe alta e média
até chegar em mulheres pobres.
Sem acesso ao ensino básico, muitas mulheres não conseguiam ler e escrever, contar e
principalmente, lutar por melhores condições, já que também não podiam votar. A educação que
recebiam visava aprender boas maneiras, bem servir ao marido e aos filhos, ser uma esposa discreta e obediente. Quando tiveram, de fato, acesso à educação básica, ela não era libertadora.
O processo foi longo, e algumas mulheres lutaram pelos direitos que hoje temos. Vale a máxima
que diz que não há direitos sem lutas.
Apesar dos direitos negados às mulheres brasileiras, hoje muitas delas superaram a
história e dedicaram suas vidas aos estudos e ao trabalho. O tema é debatido e sempre há
pauta para discussões. Infelizmente não é possível dizer que todas as mulheres têm as mesmas
oportunidades, e que a sociedade aceita a sua autonomia, basta ver as pesquisas e notícias que
revelam que ainda há mulheres em cargos de liderança que recebem menos que um homem
que ocupa o mesmo cargo, tendo a mesma formação, ou formação superior a do homem.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo oferece um estudo sobre a importância do ensino da educação alimentar
infantil, com enfoque nos pré-escolares de dois a três anos. Observou-se por meio da análise
da literatura que há uma carência de subsídios e estudos para que os professores de ensino infantil possam basear sua atuação no quesito alimentação saudável. Buscou-se oferecer
alguns parâmetros, consolidados na área de nutrição, para que sirvam aos interessados na
elaboração de programas e também sirvam para a ampliação de estudos complementares ou
mais abrangentes por parte dos estudiosos de pedagogia.

Palavras-chave: Educação alimentar; Alimentação infantil; Pré-escola.
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INTRODUÇÃO

O

tema educação alimentar, no século XXI, recebe destaque diário na mídia, por
conta dos grandes avanços científicos e descobertas, principalmente na área da
biologia, genética e nutrição. A alimentação na idade pré-escolar tem sido frisada, dentro e fora do meio acadêmico, como um dos fatores mais importantes relacionados ao
crescimento e ao bom desenvolvimento físico e mental infantil. Entre as informações veiculadas
está a de que quanto mais cedo forem instalados na criança hábitos alimentares corretos, maior
a probabilidade de que estes permaneçam na vida futura.
A educação alimentar exige longo tempo de aprendizado e tem na escola um importante
coadjuvante desse processo, pois intervêm nas atitudes, com bases cognitivas. Na escola infantil, o professor é o principal responsável pela transmissão de conceitos sobre a alimentação
saudável, sendo que deve estar ciente dos conteúdos a serem abordados e também estar preparado para transmiti-los adequadamente.
Porém, o que se vê na prática, em faculdades de pedagogia, é que pouco se fala sobre
esse tema durante o curso de graduação, fazendo com que os professores fiquem perdidos ou
apelem para o senso comum ao lidarem com os projetos pedagógicos que pretendam mencionar a alimentação saudável.
Foi escolhida como metodologia deste artigo o levantamento bibliográfico, que a partir
de uma pesquisa inicial envolvendo educação e nutrição, apresento os dados dessas áreas
que comprovam a influência da alimentação saudável sobre a criança de dois a três anos e o
impacto sobre os distúrbios alimentares (obesidade, desnutrição e anemia) e no processo de
aprendizado.
Apesar de encontrar grande número de artigos científicos e teses de nutrição abordando
a educação alimentar infantil e adulta, quase nada se fala, na pedagogia, sobre sua influência e
forma de transmissão na educação infantil. E entre os artigos que chegam a abordar pesquisas
sobre a alimentação de crianças no ensino infantil, elaborados por pedagogos, observa-se que
estes já se mostram com dados defasados, sendo necessária a realização de novos estudos
para publicação.
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REVISÃO DA LITERATURA
A nutrição se mostra um dos principais
determinantes da saúde e do bem-estar dos
seres humanos e tem importância destacada
nos primeiros anos de vida, devido ao crescimento corporal que acontece de forma bem
rápida e que impõe grandes necessidades nutricionais. Já a formação dos principais hábitos
alimentares se desenvolve no período pré-escolar (dois a seis anos) e estes são carregados durante toda a vida do indivíduo (NASSER,
2006, p. 31).
Segundo Lopes (2010, p. 71), o ambiente escolar influi de forma decisiva sobre
a formação global da criança e, em consequência, é também um ambiente que favorece
a promoção da saúde, por sua inserção em
todas as dimensões do aprendizado, tanto do
ensino como das relações envolvendo o lar, a
escola e a comunidade.
Para Bernucci et al (2007, p. 15),
Uma vez que a inteligência se forma a partir do nascimento e se há janelas de oportunidades na infância,
sendo que um determinado estímulo ou experiência
exerce maior influência sobre o desenvolvimento nesta fase mais do que em qualquer outra época da
vida, descuidar desse período significa desperdiçar
um intenso potencial humano. Ao contrário, atendê-la
com profissionais especializados, capazes de fazer a
mediação entre o que a criança já conhece e o que
pode conhecer significa investir no desenvolvimento
humano de forma inusitada (BERNUCCI et al., 2007,
p. 15).

Assim, segundo Philippi (2007, p. 33),
um dos grandes desafios é reconhecer a escola como um ambiente propício à formação de
hábitos alimentares saudáveis, considerando-se que a alimentação é um ato social, inserido
em um contexto cultural que contribui para a
construção da cidadania.

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO E
DA NUTRIÇÃO NO BRASIL
Na medida em que surgiram as primeiras ideias que tratavam a educação como um
direito para todos e houve uma grande preocupação com a instrução nos seus diversos
níveis e modalidades, a educação passou a se
impor como condição fundamental para o desenvolvimento do país.
Assim, “nas duas primeiras décadas
do século passado, as várias reformas educacionais auxiliaram o amadurecimento da percepção de que a educação era um problema
nacional” (BERNUCCI et al, 2007, p. 11).
Com a grande repercussão do “Manifesto dos Pioneiros da Educação”, documento
lançado em 1932 por um grupo de educadores gabaritados, houve a motivação para o lançamento de uma campanha que resultou na
inclusão de um artigo específico sobre a educação na Constituição Brasileira de 16 de julho
de 1934 (Id., ibid.).
Nessa mesma década, os primeiros
profissionais brasileiros formados em nutrição
começaram a realizar estudos e pesquisas sobre a composição química e nutricional dos
alimentos nacionais e sobre os hábitos alimentares e de consumo da população brasileira. Já
na área da educação, todas as Constituições
Federais seguintes à Carta Magna de 1937,
que foi exceção, passaram a incorporar a ideia
de um Plano que contemplasse nacionalmente
a educação.
O primeiro Plano Nacional de Educação (PNE) surgiu em 1962, elaborado já na vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n.º 4024, de 1961),
proposto pelo MEC - Ministério da Educação
e Cultura e aprovado pelo Conselho Federal
de Educação. Entre 1965 e 1966, foram introduzidas normas descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de planos estaduais e
importantes alterações foram feitas nas distribuições dos recursos federais (Plano Complementar de Educação) (Id, ibid., p. 12).
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A década de 70 foi marcada por grandes mudanças econômicas, sociais, políticas e
educacionais no Brasil. Nesse período, tivemos
a Reforma Educacional, cujo aparato legal foi a
segunda Lei de Diretrizes e Bases, LDB (lei nº
5692/71), que reformulou o ensino em importantes aspectos tais como a obrigatoriedade
da escolaridade para crianças entre sete e catorze anos e ensino fundamental de oito anos.
Em síntese, essa lei fixava o objetivo geral da
educação em seu artigo 1º como o de “proporcionar ao educando a função necessária
ao desenvolvimento de suas potencialidades
como elemento de autoavaliação, qualificação
para o trabalho e preparo consciente da cidadania” (BRASIL/CN, 1971).

Assim, a educação e a nutrição do país
foram evoluindo até alcançar a integração multidisciplinar, com objetivo de incorporar valores
e princípios nutricionais e contribuir para a superação e correção de deficiências nutricionais
da população brasileira a partir da educação
infantil.

OBJETIVOS DA PRÉ-ESCOLA E
DEFINIÇÕES ALIMENTARES

Pode-se dizer que a pré-escola compreende crianças de dois a seis anos. Conforme a
teoria construtivista de Jean Piaget, elas usam
de esquemas sensório-motores e da percepção para adquirir novos conhecimentos. Dado
Apenas com a assinatura da Constitui- isso, necessitam de manipulação de objetos e
ção Federal de 1988 é que surgiu um plano materiais diversificados (CORDEIRO, 2006, p.
nacional voltado para a educação infantil. Com 127).
o respaldo de documentação e normas produzidas por organismos internacionais como a
Também nessa idade é que se inicia
FAO, órgão das Nações Unidas para Agricultuo vínculo das crianças com os alimentos e a
ra e Alimentação, a OPAS - Organização Pan-americana da Saúde e a Unicef - Fundo das formação de hábitos. A ingestão alimentar vaNações Unidas para a Infância, os órgãos de ria conforme a sensação de fome e saciedade,
saúde e educação nacionais passaram a de- mas os hábitos são grandemente influenciados
senvolver normas próprias específicas para as pela atitude da pessoa que a acompanha nos
faixas etárias menores. Em 1991, a profissão momentos de alimentação (Id., ibid., p. 124).
de nutricionista é finalmente regulamentada
Além disso, as crianças se tornam os
(Lei nº 8324) e começam a surgir programas
de educação alimentar e nutricional que inclu- transmissores dos novos conhecimentos adíam as crianças, pais, professores e funcioná- quiridos em seu núcleo familiar. Desenvolvem
rios de escolas e creches (BERNUCCI et al, a habilidade de se alimentarem sozinhas e é
2007, p. 12; PHILIPPI, 2007, p. 39).
comum aceitarem alimentos que de início rejeitavam. Trata-se de um processo natural da
Algumas leis, portarias, normativas fo- criança em conhecer novos sabores e texturam publicadas nas esferas federais, estaduais
ras e da própria evolução da maturação dos
e municipais após esse período até chegar na
reflexos que ela vai exercitando gradualmente
mais atual para o município de São Paulo, a
Orientação Normativa de Educação Alimentar (NASSER, 2006, p. 35-36).
e Nutricional, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, em 18 de julho de 2020,
considerando a Educação Alimentar uma política social de relevância para a saúde pública,
sendo dever do Estado oferecê-la a todos os
bebês, crianças e jovens matriculados na educação básica da rede pública. Estabelecendo,
também, as diretrizes para a alimentação na
Educação Infantil.

Assim sendo, deve-se entender que a
criança não carrega uma habilidade inata que
a permita escolher os alimentos mais nutritivos
e que a aprendizagem irá se dar por sua observação e contínuas experiências sociais e educativas (CORDEIRO, 2006, p. 127).
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Do contato familiar é que as crianças
pequenas trazem suas culturas, tradições (inclusive religiosas) e hábitos alimentares e comportamentais. São estes últimos os resultados
de imitação ao observar pais e irmãos e de
experiências pessoais que delimitam preferências e aversões por certos alimentos (BORREGO, 2008, p. 16).

A criança de dois anos possui um estágio em que ocorre a diminuição do apetite, porém há de se averiguar se a inapetência (constante ou inconstante) está ligada à ingestão
insuficiente de alimentos que correspondam
às necessidades nutricionais dela naquele momento. O baixo peso em relação à altura nem
sempre é um sinal de alerta de consumo insuficiente de nutrientes (Id., ibid.).

Sabemos que as crianças, geralmente,
não são grandes consumidoras de legumes,
porém, na maioria das vezes é o resultado da
influência familiar, seja pela ausência desses
alimentos nas refeições, preparo inadequado,
falta de insistência dos pais ou ainda por frases
ditas que desestimulam o consumo, como “espinafre é amargo, “chuchu é sem graça, não
tem gosto (FAGIOLI e NASSER, 2006, p. 239).

A criança é quem vem a determinar seu
próprio ritmo e quantidade de ingestão de alimentos porque possui internamente uma autorregulação corporal de fome e saciedade. Cabe
ao adulto incentivá-la a provar de novos tipos
ou a se servir de uma porção de um alimento
necessário. Isso deve ocorrer em um ambiente
tranquilo e “desaconselha-se a oferta das refeições em grandes refeitórios com todos os
A mídia e os contatos sociais também grupos infantis presentes ao mesmo tempo”
muito contribuem no repassar conceitos e com- (BRASIL/MEC-SEF, 1998, p. 54).
portamentos alimentares (BORREGO, 2008,
p. 16). A criança precisa conhecer o alimento
EDUCAÇÃO ALIMENTAR INFANTIL
através dos cinco sentidos (tato, olfato, paladar,
audição e visão) para que ela possa apresenPesquisando a opinião de vários autotar menor resistência na hora de experimentar res citados a seguir, observou-se que os terdeterminados alimentos, principalmente as fru- mos Educação Alimentar e Educação Nutritas, legumes e verduras (FAGIOLI e NASSER, cional se referem ao mesmo processo, sendo
2006, p. 141).
assim, optou-se por padronizar o termo Educação Alimentar no presente artigo.
Isto porque o bebê e a criança não só
se nutrem no momento da alimentação, elas
Educação Alimentar é o processo
também aprendem. Está aí a importância de de transmitir ao público conhecimentos que viestimulá-las a se alimentarem sozinhas (SME, sem a melhoria da saúde por meio de hábitos
Trilhas de Aprendizagem, 2020, p. 11).
alimentares adequados, eliminação de práticas
dietéticas insatisfatórias, introdução de melhoA criança pré-escolar deve receber ali- res práticas higiênicas e uso mais eficiente
mentos, em média, com um intervalo de duas a dos recursos alimentares (MOTTA, 1984, apud
três horas. O fracionamento das refeições pode BORREGO, 2008, p. 15).
atingir até seis vezes, assim sendo se a criança recusa uma das refeições principais não é
De acordo com Cordeiro (2006, p.
recomendável substituí-la e sim oferecê-la mais 123), a educação alimentar trata-se de “uma
tarde. Verduras e legumes devem marcar pre- variedade de experiências planejadas para fasença no prato da criança pré-escolar e devem cilitar a adoção voluntária de hábitos alimentaser excluídos os líquidos açucarados como os res ou de qualquer comportamento relacionarefrigerantes industrializados (NASSER, 2006, do à alimentação que conduza à saúde e ao
p. 36).
bem-estar”.
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Jorge e Peres (2004, p. 212) destacam
em seu artigo sobre a elaboração de recursos pedagógico-nutricionais que “a educação
alimentar é um processo ativo que visa levar
às pessoas a ciência da nutrição, através do
qual se obtém mudanças de atitudes e práticas
alimentares e de conhecimentos nutricionais
como garantia de saúde”.
Em suma, a educação alimentar é o
processo de ensino, no qual se transmite informações sobre nutrição e se estimula a aderência de um novo comportamento alimentar. Educar em nutrição é tarefa complexa que implica
em criar novos sentidos e significados para o
ato de comer (BERNUCCI, 2007).
A educação alimentar começou a ser
destaque no meio acadêmico a partir da década de 40. No pós-guerra a preocupação
era com a escassez de recursos que estariam
prejudicando as populações mais pobres. Intentou-se iniciar programas que melhorem a
qualidade da alimentação e obtivessem melhor
relação custo/benefício com o emprego de alimentos mais baratos e nutritivos (BOOG, 2004,
p. 2).

(como manteiga) ou vegetal (como castanhas
e nozes). As fibras são encontradas em cereais integrais, farelo de trigo e derivados, feijões,
raízes, hortaliças, verduras, legumes e frutas.
As vitaminas e minerais se fazem presentes
em múltiplos alimentos frescos. Por fim, a água
(fervida ou filtrada) é um elemento essencial
para o funcionamento do corpo (TAVARES e
BAILER, 2007, p. 25-29).
Dependendo da faixa etária, existem
restrições alimentares que adiam a introdução
de alguns alimentos por serem alergênicos. O
leite de vaca responde por 20% das alergias
alimentares infantis. Os alimentos de consumo
restrito às crianças pequenas seriam: refrigerantes e bebidas com álcool; produtos industrializados, embutidos ou enlatados; produtos
com corantes artificiais na composição; doces
industrializados; café, chá mate ou preto; frituras; alimentos salgados ou adocicados em demasia; e alimentos light (oferecem menos 25%
de calorias que o produto normal) ou dietéticos
(exceto para as crianças diabéticas ou com
restrições de sódio, gorduras, aminoácidos ou
proteínas) (NASSER, 2006, p. 34; RECINE e
RADAELLI, 2001, p. 14).

Estudos posteriores levaram ao surgimento das chamadas “Leis da Nutrição”, descritas por Pedro Escudero. Segundo elas, é
importante não só observar a quantidade e a
qualidade dos alimentos, mas também a harmonia e a adequação nutricional. “Uma alimentação que não cumpra essas leis pode resultar,
por exemplo, em aumento de peso e/ou deficiências de vitaminas e minerais (SILVA, 1998,
apud RECINE, 2001, p. 3).

A escola, como estabelecimento de
ensino, assume papel fundamental na educação alimentar infantil, pois é nela que a criança passa grande parte de seu dia e deve ser
educada nesse sentido. Esse tipo de educação
começa com a oferta de cardápios balanceados e variados na escola que, além de atenderem as necessidades nutricionais das crianças,
as estimula a provar diferentes alimentos, que
muitas vezes não têm contato em suas residências. Atividades como aulas de culinária,
Os nutrientes dos alimentos seriam as jogos e gincanas também são importantes no
seguintes substâncias utilizadas pelo organis- processo educativo, despertando o interesse e
mo: proteínas, carboidratos, gorduras ou lipíde- a conscientização pela alimentação.
os, vitaminas, minerais e fibras. Fontes de proteína seriam: carnes, aves, peixes, ovos, leite
Boog (2004, p. 2) diz ainda que come derivados e feijões. Fontes de carboidratos pete à educação alimentar oferecer “estratéseriam: pães, cereais, massa, batatas, milho, gias sistematizadas para impulsionar a cultura
farinhas, arroz, mel etc. Fontes de gordura são e a valorização da alimentação”, sem desconsiencontradas em alimentos de origem animal derar o acesso econômico e social, e cujo alvo
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seja “uma alimentação quantitativa e qualitativamente adequada, que atenda os objetivos de
saúde, prazer e convívio social”. Isso é o que
devem buscar todos os profissionais que atuam em um ambiente escolar.
É claro que o papel da escola não exclui a responsabilidade dos pais, como, por
exemplo, na hora de montar a lancheira dos
filhos, onde devem oferecer lanches equilibrados e saudáveis (MENEGAZZI, 2006).

DIFICULDADES E DISTÚRBIOS
ALIMENTARES NA INFÂNCIA
QUE AFETAM A CAPACIDADE DE
APRENDIZADO
Oferecer a alimentação envolve não somente aplacar a fome da criança, mas educá-la
na mastigação, deglutição e contato com novos sabores. Uma criança no segundo ano de
vida já consegue se comunicar e ter atitudes de
se alimentar de forma mais independente com
o auxílio dos adultos. Sua dentição decídua é
composta do que é chamado popularmente de
“dentes de leite” e por isso a seleção dos alimentos deve considerar a capacidade mastigatória e motora da criança (FAGIOLI; NASSER,
2007, p. 18).

O aspecto visual também é importante
para estimular a criança a se alimentar. Alimentação colorida e de texturas diferentes devem
ser oferecidas, e nunca misturadas de forma a
não serem reconhecidas (FAGIOLI e NASSER,
2007, p. 19). Cor, odor, sabor e textura são
importantes porque passarão a fazer parte do
Também é preciso considerar o aspecto
repertório e padrão futuro de ingestão da crian- afetivo. Uma criança tem um contato emocional
ça (CORDEIRO, 2006, p. 123, 125).
com a mãe no momento da alimentação. “Se
não for criada uma boa relação alimentar, a reOs educadores da pré-escola devem lação mãe-filho pode ser prejudicada e a crianefetuar ações dirigidas não só no aspecto de ça passa a não comer para chamar a atenção
transmissão de conhecimentos, mas também ou impor sua vontade” (Id., ibid., p. 7).
de mudança de comportamentos e hábitos,
sem deixar de levar em conta as causas, conOutra situação encontrada em crianças
sequências e contextos que contribuem para a de dois anos seria a neofobia, o medo do novo.
manutenção do comportamento. Por isso, de- Influenciada por preferências, pelo contexto favem averiguar os aspectos afetivos (crenças, miliar/social ou por alguma situação anterior,
percepções, valores, significados e motiva- certas crianças recusam alguns alimentos, o
ções) e as referências da criança.
que os professores e familiares acabam entenOs enfoques devem ser de mudanças
de comportamentos específicos por meio de
metas e avaliações contínuas. Isto porque estudos já comprovaram que abordar aspectos
gerais da alimentação saudável tem menor
sucesso do que especificar a mudança, como
por exemplo, reduzir o consumo de gordura, ou
aumentar o consumo de frutas/ hortaliças ou
leite. As intervenções mais longas e extensas
apresentam melhores resultados, e o apoio da
família amplia a eficácia do projeto (CORDEIRO, 2006, p. 129-130).

dendo como a versão definitiva. “Estudos têm
demonstrado que são necessárias oito a dez
exposições para que o alimento seja aceito”
(CORDEIRO, 2006, p. 124).
Por isso é preciso constantemente estimular a criança a experimentar tipos variados
de alimentos saudáveis. Vejamos agora os
principais distúrbios alimentares que afetam a
capacidade de aprendizagem da criança:
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a) Obesidade
“A obesidade é uma doença de causa
multifatorial e pode ser definida como excesso de gordura corporal em relação à massa
magra” (FAGIOLI e NASSER, 2007, p. 9). As
causas estão ligadas a um ou mais fatores:
genética, metabolismo, endocrinopatias, meio
ambiente (cultura, relações interpessoais) e
estilo de vida (hábitos alimentares, tabagismo,
alcoolismo e atividade física). Crianças de pais
obesos têm 80% de chance de serem obesas.
As endocrinopatias (hipotireoidismo, deficiência de hormônios de crescimento etc.) são responsáveis por 10% dos casos de obesidade
(RECINE e RADAELLI, 2001, p. 3, 7).

As estatísticas apontam que crianças
que mantêm hábitos alimentares incorretos estão em 75% dos casos adolescentes obesos
ou em 40% dos casos adultos obesos (RECINE, 2001, p. 3).

A criança pré-escolar não deve comer
frituras, mas se forem oferecidas isso deve
ocorrer não mais que uma vez por semana e
em um substrato nutritivo como é o caso de
bolinho de espinafre, frango empanado e couve-flor à doré. As sobremesas (sempre caseiras como, por exemplo, pudim de leite, arroz
doce e sagu) devem ser oferecidas no máximo
duas vezes por semana. É preferível oferecer
bolo que inclua legumes, como o de cenoura,
Diversas doenças graves são provoca- beterraba ou abobrinha com chocolate (BORdas pela obesidade, entre elas: hipertensão, REGO, 2008, p. 31).
diabetes, dislipidemia (excesso de gordura no
sangue), gota, enfermidades cardiovasculares,
Por outro lado, pesquisa realizada em
cálculo renal, algumas formas de câncer, do- 2000 nas televisões (a cabo e abertas) consenças pulmonares e problemas ortopédicos. tatou que durante a programação infantil são
Além de comprometer a qualidade de vida, a veiculados 65% de anúncios de alimentos ricos
obesidade, portanto, envolve risco de morte em açúcares e gorduras (IRALA et al, 2000,
prematura (Id., ibid., p. 9).
apud RACINE, 2001, p. 4). Com esse estímulo da mídia e o exemplo observado em seu
Por outro lado, uma criança obesa, ao meio familiar ou escolar, a criança forma seus
crescer, sofre mais para perder o sobrepeso, hábitos. Caso a criança leve uma fruta na lanporque
cheira e as demais crianças apresentem lanches compostos de refrigerante e salgadinho,
Consumidos em excesso durante a fase de desenvol- ela se sentirá pressionada ou desconfortável, e
vimento, gorduras e carboidratos inibem a ação das desestimulada a manter-se na dieta saudável.
proteínas que atuam no cérebro e no fígado induzindo
a sensação de saciedade e estimulam as que controlam o apetite. O mesmo ocorre com as enzimas
responsáveis por determinar o gasto de energia do
organismo. Esse descontrole pode se tornar irreversível e, nesse caso, terá o efeito possível de fazer com
que a ex-criança gordinha, adulta, sinta necessidade
de comer em grandes quantidades e apresenta um
gasto calórico desproporcional às suas atividades físicas. Em resumo, pode fazer com que, ao longo de
toda a vida, ela tenha facilidade para engordar e dificuldade para emagrecer (Id., ibid., p. 84).

Outro agravante é que cereais, óleo e
açúcar são alimentos baratos e estão muito incorporados à alimentação tradicional brasileira
(RECINE e RADAELLI, 2001, p. 3). São de fácil
acesso e preparo, diferentemente do que ocorre com as verduras, por exemplo. Para as mães
que trabalham fora e tem pouco tempo para
cozinhar, além de uma renda baixa, a conveniência em comprar alimentos industrializados
como pastéis e pizzas é um fator de grande
peso a depor contra a alimentação saudável.
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b) Desnutrição
A desnutrição pode ocorrer por falta
de alimentação, má absorção dos alimentos
ingeridos ou perda de nutrientes por causa de
diarréias, sangramentos ou insuficiência renal
(FAGIOLI e NASSER, 2007, p. 8). Outras causas seriam: presença de verminoses, câncer,
anorexia, alergia ou intolerâncias alimentares
(RECINE; RADAELLI, 2001, p. 15).

dor de cabeça, esforço ao respirar, unhas côncavas, inchaço nos membros e retardo do crescimento. Outras causas da anemia podem ser
o crescimento acelerado da criança ou algum
sangramento como o intestinal (id., ibid.).
O tratamento alia uma dieta de alimentos ricos em ferro ao consumo de frutas ricas
em vitamina C, que auxilia a absorver melhor
esse mineral. Em alguns casos é receitado um
medicamento suplementar (id., ibid., p. 11). O
Ministério da Saúde (2001, p. 31) tem disposto
como norma que “todas as crianças menores
de dois anos devem fazer uso regular e preventivo de sulfato ferroso, sem que haja necessidade do diagnóstico laboratorial de anemia”.

A desnutrição energético-proteica provoca mortalidade infantil em 55% dos casos,
atraso no desenvolvimento motor e mental, potencializa os efeitos de infecções, agrava a evolução de outras doenças e prolonga o período
de internação (RECINE, 2001, p.4). Anemia,
alterações ósseas e nos sistemas neurológico,
respiratório, imunológico, renal, cardíaco, heAlimentos ricos em ferro seriam as carpático e intestinal são mais graves em crian- nes bovinas, de aves, peixes e vísceras (fígado,
ças de zero a cinco anos (RECINE; RADAELLI, coração e rim), as leguminosas (feijões) e ve2001, p. 19).
getais de cor verde-escura, uva-passa, ameixa,
nozes e semente de abóbora, entre outros (MIN.
Para recuperar a criança desnutrida SAÚDE, 2001, p. 31). Após o almoço e jantar
basta ministrar-lhe uma dieta alimentar apro- não devem ser oferecidos alimentos ricos em
priada e completá-la com orientações de higie- cálcio (leite, iogurte, queijos), pois competem
ne (alimentar e pessoal) e reeducação alimen- na absorção do ferro da alimentação. Também
tar (Id., ibid., p. 20, 24).
o consumo excessivo de fibras diminui a absorção de cálcio, zinco e ferro (Id., ibid., p. 10).
De acordo com o Instituto de Medicina
dos Estados Unidos (IOM), para crianças de
É de se atentar que as frutas e verduras
um a três anos, as recomendações nutricionais devem ser oferecidas frescas, pois após amasão de 55 a 60% de carboidratos (130 gramas durecidas ou armazenadas por muito tempo
por dia), 25 a 30% de lipídeos (19 g/d) e 13% perdem a maior parte dos nutrientes. O mesmo
ou 1,2 g/Kg do peso de proteínas (13 g/d). As ocorre se os vegetais e legumes forem cozidos
recomendações diárias de energia para a faixa por muito tempo e com muita água. Alimentos
etária mencionada seriam de 1.300 quilocalo- batidos no liquidificador também perdem vitarias (1 kcal equivale a 1.000 calorias), o que mina C e o uso de bicarbonato de sódio destrói
corresponde a 102 kcal por quilo da criança as vitaminas (RECINE e RADAELLI, 2001, p.
(IOM, 2002, apud BORREGO, 2008, p. 29, 30, 20-21).
35; NUNES e BREDA, 2001, p. 41).
É recomendável usar bem pouco sal e
c) Anemia
escolher azeite em vez de óleo. Se usá-lo, dar
A carência nutricional mais prevalente preferência ao de soja ou girassol, não aquecênos países em desenvolvimento é a anemia fer- -lo muito e nem utilizá-lo após fritar algo, pois aí
ropriva. Trata-se de uma doença causada pela ocorre a produção de substâncias cancerígedeficiência de ferro no organismo, o que acar- nas (NUNES e BREDA, 2001, p. 60).
reta a diminuição das células e compostos que
dependem do ferro, como a hemoglobina e o
hematócrito, para transportarem o oxigênio por
todo o corpo (RECINE, 2001, p. 10). As consequências são debilidade física, irritabilidade,
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PAPEL DA ESCOLA NA PREVENÇÃO
DOS DISTÚRBIOS ALIMENTARES NA
INFÂNCIA
A criança deve ser encorajada a comer
devagar e em ambientes em que as refeições
resultem em momentos de prazer (RECINE,
2001, p. 11). As crianças pré-escolares gostam de imitar o comportamento dos adultos ao
se alimentarem. Elas são mais permeáveis às
sugestões de oferecimento de alimentos, desde que não sejam coagidas. A premiação ou
chantagem é costumeiramente utilizada pelos
pais e resulta numa aprendizagem por alimentos de elevada concentração energética e de
valor nutricional mínimo. “Os alimentos utilizados como premiação tendem a ser os preferidos pela criança e nem sempre são os mais
saudáveis, pois, em geral, são fontes de açúcar e gordura” (CORDEIRO, 2006, p. 124).
Cabe à escola trabalhar com a comunidade, oferecendo textos informativos às famílias ou anexando nos murais da escola informações alimentares básicas, além de propiciar
atividades, palestras e reuniões informais onde
os pais e familiares seriam convidados a participar para receberem informações dos professores e profissionais da escola, entre eles,
os nutricionistas, a fim de tirarem as dúvidas
ou serem melhor esclarecidos sobre os problemas da má alimentação (BERNUCCI et al,
2007, p. 49-50).
Porém Philippi (2007, p. 39) alerta que
“o caráter exclusivamente informativo” é ineficiente quando os objetivos são a mudança de
comportamento. Necessário se faz considerar os fatores psicológicos, sociais, culturais e
econômicos e usar de um planejamento embasado nas teorias da educação.

Cabe lembrar que o comportamento
alimentar se inicia com o aleitamento materno
(exclusivo dos 0 aos 6 meses e que pode ser
complementado até 2 anos ou mais). Por isso,
as escolas devem realizar programas e projetos de incentivo e promoção à amamentação,
sendo parceiras e acolhendo as mães que desejam amamentar seus bebês ou enviar seu
leite materno para ser oferecido ao bebê.
Moura e Seabra (2005) reiteram que
durante o aleitamento materno, a criança forma
um vínculo afetivo: é sua primeira experiência
socializadora. A alimentação sólida, com pedaços consistentes, dá-se aos dois anos. As autoras relatam que ocorrem diversas interações
do adulto com a criança por meio de gestos,
vocalizações, fala, atribuição de significado,
sorriso, toques, olhar, mostrar/oferecer objetos
ou alimentos, cantar e pegar no colo.

PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES
EDUCATIVAS EM NUTRIÇÃO
Na educação alimentar, cada faixa etária tem sua forma diferenciada de trabalho. Aos
dois anos, a criança já desenvolveu um sistema de símbolos e representações e lhe dá prazer o faz de conta. (BERNUCCI et al., 2007, p.
59; ITURRA, 1995, apud COUTINHO, 2002, p.
109). Para ela, realidade e fantasia percorrem
os mesmos caminhos (COUTINHO, 2002, p.
110).
Os jogos educativos são ótimas ferramentas para favorecer a aprendizagem. Estimulam a criança e também favorecem a construção de relações dos indivíduos entre si e
com o mundo (COSTA et al, 2004, p. 205).
A manipulação de alimentos nas propostas de
culinárias da escola desenvolve a criatividade,
ajuda a solucionar problemas, a aprender a trabalhar em equipe e compartilhar o resultado
com os outros.
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O manuseio dos alimentos in natura
possibilita à criança um contato mais habitual
com alimentos que não são do seu cotidiano
em casa. Fagioli e Nasser (2006, p. 189) sugerem o preparo de culinárias com a participação
ativa das crianças e envio da receita para as
famílias. Na culinária de uma salada de frutas,
por exemplo, sugere-se a criação de nomes
divertidos para os preparados (BORREGO,
2008, p. 30).
A criança de dois anos precisa ser
apresentada não só ao alimento, mas também
aos seus diversos tipos. Por exemplo, a mexerica comum é diferente da poncã que tem
a casca bem solta da polpa e do cravo cujo
sabor é um pouco ácido. Já a manga mostra
uma diversidade de cores: a coquinha é verde-amarelada, a haden é vermelho-amarelada,
a coração-de-boi é amarelo-esverdeada e tem
a variedade rosa com sua polpa mais fibrosa.
O professor deve apresentar os nomes e qualidades dos alimentos e após isso as crianças
devem ser convidadas a tocá-los, cheirá-los e
cortá-los. Podem a seguir fazer seus desenhos
a serem colocados em um painel (FAGIOLI;
NASSER, 2006, p. 142-143).

“Sabemos que a atividade lúdica tem
grande importância na fixação de conteúdo
para os alunos, por isso, podemos utilizar os
fantoches como um dos recursos para aproximar as crianças dos alimentos” (FAGIOLI;
NASSER, 2006, p. 177). A narrativa de contos e materiais visuais como fantoches são, ao
lado das brincadeiras, importantes ferramentas
educacionais.
Recomenda-se também que as crianças sejam instadas a plantar hortas, seja na
terra, em vasos ou colocar simplesmente um
feijão em algodão num copo. Durante a tarefa,
o professor vai explicando sobre os benefícios
do alimento plantado. E realizar uma culinária
após acompanhar o crescimento da verdura/
legume e sua colheita auxilia na aceitação deste alimento.

As crianças costumam imitar os adultos
e gostam de poder “ir às compras”, por isso, o
faz de conta de visitas à feira ou supermercado podem ser adequados a esta faixa etária e
estimula o contato com alimentos saudáveis. O
educador pode acomodar alimentos in natura
sobre as mesas, ou simulando bancas de feira
livre. Pode distribuir sacolas e fichas/dinheiro
às crianças, que após as compras devem mostrar os alimentos que escolheram. Isso permitirá ao educador identificar as preferências e reforçar a importância sobre os alimentos menos
escolhidos (FAGIOLI; NASSER, 2006, p. 158).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alimentação da criança destaca-se como um dos fatores mais importantes relacionados ao crescimento e desenvolvimento infantil, seja na parte física quanto na mental e intelectual.
A educação alimentar na infância exige longo tempo de ação e o professor se apresenta
como um importante elo de transmissão de conceitos sobre a boa e a má forma de se alimentar. Na pré-escola, muitas das crianças apresentam hábitos vindos da família e que precisam
ser aprimorados ou alterados através da cognição, quando se mostram prejudiciais. Enquanto
a mídia escrita ou falada se encarrega de passar uma variedade de informações aos leigos,
muitas vezes superficiais e desencontradas (por vezes até errôneas), cabe ao professor tomar
todo o cuidado para que ao ensinar só venha a repassar conteúdos corretamente embasados
em dados científicos.
Os professores são instruídos nas faculdades em uma gama de assuntos que devem colocar como prioritários, pois envolvem períodos do desenvolvimento do educando em que este
precisa assimilar certos conhecimentos e conceitos para depois facilitar futuras aprendizagens.
No entanto, no caso da educação alimentar, o tempo dedicado nas faculdades ao assunto tem
sido exíguo, e até inexistente, para que o futuro professor possa utilizar, com bom embasamento,
o que recebeu para aplicação em seus projetos pedagógicos.
Não se está querendo dizer que o graduando em pedagogia precise receber abrangentes dados nutricionais, mas que precisa de bases mínimas de como transmitir o que seja uma
alimentação saudável e quais as implicações quando esta não é feita de forma correta ou é
ignorada.
Ao se observar os artigos acadêmicos elaborados por pessoas da área pedagógica, notamos que muitos estudos são da década de 90 ou anteriores, e os do século XXI são poucos e
já com as informações defasadas. Por esse motivo, todo e qualquer estudo mais recente poderá
oferecer novas contribuições aos interessados e profissionais que entendem ser esse assunto
tão fundamental.
O que não se pode deixar de considerar é que o educador deve se apresentar capacitado, para que consiga utilizar dos melhores métodos de ensino da educação alimentar infantil,
a fim de que se mostre um mediador gabaritado para que seus alunos consigam seguir rumo a
um aprendizado, que lhes traga os melhores benefícios possíveis.
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TECNOLOGIA DA APRENDIZAGEM E A
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: O presente artigo buscou realizar uma revisão bibliográfica a respeito do uso de tecnologias na educação especial. Essa modalidade carece de estudos, a fim de alcançar a plena
inclusão dos educandos. Conhecer diferentes recursos como as Tecnologias da Informação
e Comunicação favorece que o docente atenda melhor cada aluno. As potencialidades dos
alunos podem ser melhor desenvolvidas se estimuladas através de recursos que promovam
sua participação. As tecnologias auxiliam o educando não apenas na sala, mas no ganho de
qualidade na vida escolar como um todo. Entretanto, aspectos como falta de recursos, de
formação docente, ou de planejamento contribuem para limitar o sucesso de tais metodologias. A literatura apontou diversas ferramentas para atendimento de necessidades especiais,
atuando como facilitadores do ensino e promotores de autonomia e desenvolvimento dentro
e fora da escola. A escolha do recurso deve considerar as necessidades do aluno, sendo adaptado sempre que necessário para o seu melhor atendimento. Ao mesmo tempo, tecnologias
podem ser fatores de inclusão, beneficiando a aprendizagem de alunos regulares e especiais.
Pode-se concluir que é necessário maior pesquisa a respeito do uso de tecnologias na educação. O docente deve dominar diversos recursos para ensinar respeitando a diversidade e
fomentando a inclusão.

Palavras-chave: Tecnologias da educação; Educação Especial; Inclusão escolar.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura em educação, cujo método de pesquisa de caráter qualitativo buscou analisar o que publicou até o presente momento a respeito do uso de tecnologias na educação inclusiva.
Teve-se por objetivo determinar, a partir dos teóricos consultados, quais seriam os recursos tecnológicos mais utilizados dentre as TICS (Tecnologias da Informação e Comunicação)
e a real aplicabilidade dos mesmos, ao serem empregados na educação especial.
Para tal foi realizado um levantamento no banco de dados da Scientific Eletronic Library
Online (Scielo) com as seguintes palavras-chave: “tecnologias da aprendizagem e educação
inclusiva” e “tecnologias da aprendizagem e educação especial”. A seleção foi realizada após
a leitura dos respectivos resumos, sendo analisados 17 artigos para a elaboração do presente
trabalho.
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2014) os alunos
devem ser atendidos em escola regular, independentemente de seus aspectos físicos, sociais,
mentais e cognitivos. Sendo assim, a educação inclusiva aparece como um desafio para a educação atual e, por este motivo, faz-se necessário estudar e problematizar a questão em busca
de métodos e políticas públicas que realmente atinjam os objetivos da inclusão escolar.
A acessibilidade é um direito a todos os sujeitos, que devem ser inseridos dentro do
contexto escolar de forma a serem qualificados e que possam exercer suas atividades de forma
independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social (BRUNO & NASCIMENTO, 2019).
Bastos & Coelho (2016, p.28) argumentam que “a inclusão significa humanizar práticas”,
tornando a ação pedagógica humanizada, ao considerar o aluno como sujeito de direitos, afetos
e opiniões. Por este motivo, a inclusão destes alunos em classe regular, no contexto escolar, permite que estes sejam inseridos, desde a sua formação, em um contexto social onde a diferença
é respeitada, formando alunos cultos e críticos.
Ao conceber a educação como agente potencializador de capacidades para esses alunos, cria-se condições para que os mesmos se desenvolvam sem ignorar suas peculiaridades,
mas concedendo oportunidades de inclusão plena, onde eles podem ser quem são, sem que
recebam ônus qualquer por isso.
Cabe ressalvar que o professor precisa estar atento às particularidades do aluno ao planejar suas ações (DELIBERATO & ROCHA, 2011). No atendimento de uma sala de educação
inclusiva não se deve generalizar o aluno especial, tendo em vista que mesmo alunos com a
mesma deficiência podem apresentar graus e necessidades diferentes.
Por este motivo é necessário que o professor busque conhecer e utilizar recursos que
supram a necessidade do educando respeitando suas diferenças e o espaço em que está inserido, promovendo uma inclusão física, social e cognitiva.
Dentre os recursos utilizados para a educação especial encontra-se o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), e abordaremos aqui os recursos utilizados, sua eficácia e possibilidades de aplicação. Dividiu-se o levantamento quanto ao atendimento a discentes
deficientes físicos e discentes deficientes intelectuais, e assim abordaremos o que melhor se
aplica a cada caso, de acordo com o levantamento realizado.
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TECNOLOGIA APLICADA A EDUCA- diferentes alunos e, por gerar interesse e motivação por parte dos alunos, pode fortalecer a
ÇÃO INCLUSIVA
“Em 2003, é implementado pelo MEC
o Programa de Educação Inclusiva” (BRASIL,
2014 p. 4). Este programa prevê o atendimento
dos educandos com necessidade especial em
escolas regulares, sendo respeitadas as suas
particularidades e com a oferta de materiais e
métodos que integrem este educando socialmente e cognitivamente.
A educação inclusiva visa resguardar o
direito à educação de todos garantindo o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária (Dessebel et. al., 2018). O acesso à educação como direito fundamental deve ter por
objetivo a formação de cidadãos participativos
e críticos na sociedade em que estão inseridos.
Infelizmente este fato ainda não é uma
realidade em nossas escola, pois conforme estudos (Bastos & Coelho, 2016; Borges et. al,
2017; Bruno & Nascimento, 2019; Deliberato
& Rocha, 2011; Fachinetti et. al, 2017), grande
parte dos alunos com necessidades especiais
são incluídos apenas socialmente (isso quando os são), tendo seu aprendizado defasado
devido ao fato de receberem uma oferta de
métodos e materiais inapropriados para suas
necessidades.
Bastos & Coelho (2016) ressalvam que
estes alunos por vezes não recebem o apoio
pedagógico necessário à educação, tornando-se meros copiadores, sem estabelecer sentido
ao que (ou o que?) está sendo transmitido pelo
professor.
Assim como os alunos regulares, alunos com necessidades especiais possuem potencialidades que precisam ser estimuladas e
desenvolvidas no ambiente escolar. Para tal, é
necessário que o professor utilize métodos e
recursos que visem a participação ativa deste aluno (DELIBERATO & ROCHA, 2011) para
que eles aprendam de forma ativa e tenham
motivação em realizar as atividades propostas.
Hott & Fraz (2019) defendem que o
acesso à informação garante o desenvolvimento da sociedade e gera possibilidades, tornando a sociedade mais justa e igualitária. Desta
forma, o uso de tecnologia permite integrar os

construção de conhecimento em escolas regulares.
O uso de tecnologia na educação especial leva o nome de Tecnologia Assistiva (Bruno & Nascimento, 2019), que abrange os diferentes recursos utilizados como facilitadores
no processo de aprendizagem de educandos
com necessidades especiais, principalmente
no que se refere à adaptação de recursos.
Por permitir que as especificidades
dos alunos sejam supridas, Deliberato & Rocha (2011) ressalvam que os estudos realizados sobre Tecnologia Assistiva apontam para a
necessidade do Poder Público oferecer essas
ferramentas para o atendimento dos alunos especiais.
Segundo Bersch (2017), a Tecnologia
Assistiva não se restringe apenas ao atendimento escolar do educando, pode ser utilizada
em seu cotidiano, na comunicação e no auxílio para melhorar/possibilitar a mobilidade, na
função auditiva e visual e possibilitar esporte e
lazer para alunos com necessidades especiais.
Sendo assim, o uso de Tecnologia Assistiva pode ser utilizado para fins educacionais, porém não possui seu fim nesta modalidade, mas em propiciar uma vida de maior
qualidade para o educando. A tecnologia educacional que abrange alunos especiais e regulares não é considerada Tecnologia Assistiva,
apenas educacional (Bersch, 2017).
Facchinetti et. al (2017) ressalta que
ferramentas ligadas às Tecnologias Assistivas
são direcionadas, em sua maioria, para a Sala
de Recursos Multifuncionais. Esta disposição
limita o acesso aos recursos pelos alunos nos
demais espaços da escola, sendo um ponto a
ser revisto e melhorado.
Sob a perspectiva de educação inclusiva, o uso destes recursos nos diferentes espaços escolares permite o acesso e comunicação do educando com as diferentes relações e
vivências dentro do espaço escolar. Limitar o
uso dos recursos a uma única sala impede o
contato e a formação integral do educando no
espaço escolar.
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O termo Tecnologia Assistiva não se
restringe também ao uso de computadores
ou demais softwares disponíveis no mercado,
mas também ao mobiliário e materiais adaptados (DELIBERATO & ROCHA, 2011). Sendo
assim, observa-se a necessidade de preocupação com a adaptação do espaço como um
todo para o atendimento de educandos com
necessidades especiais.
Além do uso de recursos virtuais, é
possível que o professor adapte outros recursos para atender a demanda das particularidades da deficiência do educando, sendo a tecnologia uma aliada na inclusão do mesmo. Ou
seja, o uso de computadores e softwares não
deve limitar as potencialidades do educando.
É necessário que se permita que o aluno explore as diferentes vivências da escola
para que ele possa ser incluído integralmente. Na inclusão escolar é preciso se preocupar
com os aspectos físicos, intelectuais e sociais
do educando que devem ser atendidos de forma a suprir tais demandas.
O avanço da tecnologia tem tornado
possível que as diferentes particularidades sejam atendidas (BERSCH, 2017). A cada dia
surgem novos hardwares e softwares para que
a educação especial seja efetiva nos ambientes escolares, possibilitando ações eficazes na
inclusão de alunos com necessidades especiais em escolas regulares.
Uma das maiores barreiras para o uso
de tecnologias no atendimento ao educando
é o alto custo de recursos tecnológicos ou
ainda o envio de recursos insuficientes para
o atendimento da demanda escolar (HOTT &
FRANZ, 2019) somados à falta de preparo dos
professores e alunos para manipular e aplicar
as ferramentas explorando todas as suas potencialidades.
Bruno & Nascimento (2019, p.10) ressaltam que o uso de tecnologias, por ser popularizado nas diferentes esferas da vida, permite
que os educandos sejam inseridos e adquiram aptidões necessárias para se tornarem
cidadãos qualificados, “produtivos, inseridos e
participativos nos diferentes grupos socioculturais”.

Independente da tecnologia utilizada,
o professor exerce um grande papel na mediação das atividades propostas (ALVES &
HOSTINS, 2019). Não devemos pensar que os
alunos, por ter facilidade com uso de recursos
tecnológicos, vão aprender por si só.
Aqui destaca-se também a necessidade de preparo do professor para aplicar as ferramentas com os educandos, para que possa
auxiliá-los na execução das atividades propostas.
Neste ponto, Basegio et. al, (2017)
destacam que, o professor precisa receber formação centrada no atendimento de educandos
com necessidades especiais sob uma perspectiva inclusiva desde a sua formação inicial
(graduação) até a formação continuada (cursos e pós-graduação).
A formação continuada é aliada à atualização do conhecimento docente para trabalhar
de forma efetiva com os recursos disponíveis
conhecendo as características e funcionalidades da ferramenta e como aplicá-la em sala de
aula. Destaca-se que o planejamento também
se faz necessário para que a atividade proposta atinja alunos especiais e regulares.

ATENDIMENTO A ALUNOS COM
NECESSIDADES FÍSICAS
O atendimento aos alunos com necessidades físicas possui a tendência de estar voltado a atividades motoras com objetivo
de melhorar a qualidade de vida (BASTOS &
COELHO, 2016). Tal abordagem permitiu um
desenvolvimento insuficiente do aspecto cognitivo e, ao sair da escola, estes alunos não
se encontram capacitados para resolver problemas cotidianos com autonomia.
Por este motivo, observamos que ao
planejar uma aula, precisamos nos atentar não
apenas a suprir as necessidades físicas destes
educandos, mas traçar estratégias para que
assimilem os conteúdos propostos de forma a
serem aptos a aplicá-los fora do ambiente escolar. O professor deve ser um mediador das
ações, permitindo e incentivando o aluno a ser
protagonista na construção de seu conhecimento.
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Bruno & Nascimento (2019) relatam
que o desenvolvimento da tecnologia tem facilitado o acesso à informação e conhecimento
nas diversas esferas da vida. O avanço dos recursos tem permitido que cegos e surdos tenham acesso à informação de forma inclusiva
através de adaptações que atendem as especificidades de sua deficiência.
Dentre os recursos utilizados na educação de deficientes visuais temos elencados:
“impressora braille, máquina de datilografia
braille, reglete de mesa, punção, soroban, guia
de assinatura, globo terrestre acessível, calculadora sonora, software para produção de
desenhos gráficos e táteis” (BRUNO & NASCIMENTO, 2019 p.3).
Os sistemas operacionais mais indicados para o atendimento a alunos com deficiência visual são Dosvox e o NVDA (NonVisual Desktop Acess) que oferecem aplicativos
com comando de voz e leitura de conteúdos
e, ORCA, JAWS e MecDaisy como leitores de
livros mais eficazes, sendo o JAWS pouco utilizado pelo alto custo (BRUNO & NASCIMENTO,
2019).
A existência de softwares que facilitam
o acesso de alunos deficientes visuais à informação, disponibilizando versões que obedecem a comandos de voz e leitor de conteúdo
(principalmente de livros), auxilia grandemente
na educação escolar deste público (BRUNO &
NASCIMENTO, 2019). Por ter a visão comprometida, esses discentes necessitam de materiais que privilegiam a audição e o tato para
acessar os conteúdos.
Desse Bell et. al. (2018), destacam
que o uso de tecnologia no ensino de matemática para educandos com deficiência auditiva
tem se mostrado muito eficiente por oferecer
recursos visuais, muitas vezes interativos, que
facilitam o contato destes educandos com o
conteúdo proposto, visto que elementos viso
espaciais são essenciais na educação desse
público em questão.
O Geogebra é apresentado por Decibel et. al. (2018), como ferramenta eficaz para
o ensino de matemática para deficientes auditivos por permitir o ensino de geometria, álgebra

e tabelas de uma forma dinâmica e autônoma.
O uso deste software é gratuito e possui código aberto, permitindo o acesso facilitado e
manipulação pelos usuários.
Como facilitador da comunicação e
aprendizagem do português, Carvalho & Manzini (2017) destacam o uso de softwares que
utilizam webcam como ferramentas que apresentam retorno positivo. Principalmente pelo
fato de que alunos e professores, em sua maioria, não se apropriam da LIBRAS, o uso de tais
recursos permite que o surdo se comunique
efetivamente no espaço escolar, atuando como
facilitador da comunicação.
Além disso, por apresentar a palavra
escrita, pode auxiliar o surdo na assimilação
entre sinal e palavra auxiliando-o na aquisição
da segunda língua, de forma interativa e independente, com a assimilação e significação de
palavras escritas.
Um dos softwares que oferecem este
recurso é o Libras RA (CARVALHO & MANZINI,
2017), por possuir realidade aumentada e gráficos em 3D permite que o surdo amplie seu
repertório comunicativo. O uso deste recurso
pode ampliar tanto a aquisição da língua escrita quanto a aprendizagem de novos sinais.
Outro potencializador deste aplicativo é
o fato de que a tela só muda após ser selecionada a alternativa correta relacionada a palavra
elencada. Desta forma, os educandos são estimulados a fazer diversas tentativas para alcançar o resultado e, por consequência, assimilam
a palavra aprendida com maior facilidade.
Para a aprendizagem de leitura e escrita com educando portadores de paralisia cerebral (PC), Assis et al. (2014) utilizaram, em
pesquisa, o software “Desenvolve” que auxilia
na avaliação do desenvolvimento cognitivo e,
em sua versão treino, permite o ensino de habilidades mais complexas.
Os estímulos visuais e auditivos são de
suma importância para aprendizagem da escrita por parte de alunos com PC (Assis et al.,
2014), por permitirem a relação entre a palavras e seu contexto. Os estímulos podem ser
oferecidos com ou sem comparativo dependendo do desenvolvimento do educando.
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O “Desenvolve” permite que o aluno
responda a estes estímulos com certa autonomia por possuir uma interface gráfica que
responde aos movimentos do corpo. Sendo
assim, pode-se traçar, junto ao aluno, um esquema corporal que respeite as suas restrições
motoras para a interação com o software.
Quanto a hardwares, Assis et al. (2014)
argumentam que o uso de monitores com tela
sensível ao toque e mouse adaptado podem
ser utilizados como facilitadores no processo
de ensino-aprendizagem de alunos com PC.
Por terem mobilidade reduzida, estes facilitadores atuam como Tecnologia Assistiva, podendo
ser utilizados na educação e cotidiano do aluno.
O uso combinado do Desenvolve e hardwares adaptados mostrou-se eficiente para a
alfabetização de alunos com PC (Assis et al.,
2014), pois, ao final do estudo, todos os participantes atingiram 100% de acertos aos estímulos dados. Sendo assim, verificamos que
estas ferramentas permitem o desenvolvimento
cognitivo deste público, sendo possível o uso
também para verificar sua efetividade na aquisição de outros conhecimentos.
Deliberato & Rocha (2011) ressalta que
as restrições de mobilidade do aluno com PC
por vezes dificultam o acompanhamento pedagógico do aluno. Neste sentido, observa-se a
necessidade de que, no ato da matrícula, já sejam organizados e providenciados os recursos
necessários para que o aluno seja atendido
adequadamente.
Além dos recursos, é necessário que
o professor seja comunicado para que busque
informações e métodos para atender o educando (DELIBERATO & ROCHA, 2011), pois a falta
de preparo dos professores por muitas vezes
limita o uso dos recursos disponíveis, limitando, por consequência, o aprendizado do aluno.
Boueri et. al (2018), em estudo realizado apresentam o tablet como um facilitador no
processo de ensino-aprendizagem de crianças
com paralisia cerebral, principalmente pela facilidade de transporte deste material quando
comparado a outros hardwares como notebooks e computadores.

O uso deste recurso permite também
que o aluno possa dar seguimento ao que foi
aprendido na escola em casa, quando existe
a possibilidade de o mesmo ficar sob posse
do aluno, permitindo a realização de atividades
extraescolares e potencializando o contato do
educando com o conteúdo apresentado pelo
professor.
Além do acesso aos conteúdos, o tablet pode ser utilizado como facilitador da comunicação entre o educando com paralisia e
seus pares no cotidiano do aluno (Boueri et.
al, 2018).
Facchinetti et al. (2017), em pesquisa
sobre o uso de Salas Multifuncionais para atendimento de alunos com PC constataram que,
mesmo sendo ferramentas facilitadoras e potencializadoras do ensino, quando restringe-se
o uso dos equipamentos eletrônicos em um
único espaço, o educando deixa de atingir todas as potencialidades que o uso da ferramenta poderia proporcionar.
Mesmo em um uso restrito, as tecnologias mostram-se eficazes para o desenvolvimento cognitivo do educando, porém este
desenvolvimento pode ser potencializado e
significado quando os recursos são utilizados
em lugares diferentes dentro e fora da escola.
Para comunicação alternativa com educandos portadores de PC podem ser utilizados
softwares para confecção de pranchas de comunicação alternativa, no estudo realizado foi
utilizado um software com licença para uso do
Vox4All (BOUERI et al., 2018).
A escolha de softwares para esta e
outras questões que envolvem a educação inclusiva precisam ser feitas de acordo com as
necessidades do educando e possibilidades
de uso do equipamento, podendo o professor
buscar apoio de profissionais qualificados para
a seleção do que melhor se aplica a sua realidade.
Durante a aplicação de um novo equipamento/software é necessário que o professor
esteja atento às movimentações e desempenho do estudante para verificar a necessidade
de outras adaptações (BOUERI et. al, 2018).
Não se deve forçar o uso de uma determina892
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da ferramenta, mas verificar se esta pode ser
utilizada como facilitadora no atendimento ao
educando.
Nem sempre a ferramenta vai atender
de pronto às expectativas do docente e do educando, por isso devem-se buscar adaptações,
quando se mostrarem necessárias, ou alteração de recurso quando for observado que o
que está sendo utilizado não está atingindo os
objetivos desejados.

ATENDIMENTO A ALUNOS COM
NECESSIDADES INTELECTUAIS

Para o atendimento a este público, foi
usado na pesquisa de Almeida et al. (2015)
o programa Picture Exchange Communication
System (PECS) desenvolvido por Bondy e Frost
como ferramenta para potencializar a comunicação com os alunos. Este programa permite
que o aluno consiga aprender leitura e escrita
com a associação entre palavra-imagem e palavra-som, significando o processo de alfabetização.
Associado a este recurso foi utilizado
o Video Modeling (Almeida et al., 2015), onde
o aluno tinha acesso a um modelo para assimilação das palavras. Estas duas ferramentas
associadas mostraram-se eficazes para o ensino e aprendizagem de alunos com síndrome
de Down, podendo também ser utilizadas no
atendimento de alunos com dificuldades de
aprendizagem (alfabetização).

Alves & Hostins (2019), argumentam que a criação de jogos digitais fortalece
a aprendizagem de educandos com necessidades intelectuais por permitir a ativação da
criatividade e cognição durante a atividade. O
fato de ter a oportunidade de refazer parte do
processo caso não se sinta satisfeito permite
Para a explanação sobre conceitos esque o aluno teste diferentes hipóteses até alcançar o seu objetivo, o mesmo aplica-se ao paciais com educandos com déficits intelectuais, Bastos & Coelho (2016) sugere o uso
ato de jogar.
do Google Street View como ferramenta para
Dentre os softwares para o desenvolvi- auxiliar na construção de maquetes e moldar
mento de jogos digitais encontramos o Novak percepção de espaço. Por trazer gráficos rea(Alves & Hostins, 2019). Borges et. al, 2017, lísticos, permite que a criança tenha noções de
citam que atividades gráficas, digitais ou ma- espaço e tamanho dos objetos (comparação:
nuais, favorecem o ensino de educandos com maior/menor, mais/menos largo) de uma forsíndrome de Down para aquisição de leitura, ma dinâmica e interativa.
escrita, conceitos matemáticos, entre outros.
O uso deste recurso é um facilitador,
Desta forma, recursos que privilegiam atividades gráficas devem ser inseridos no atendi- porém o professor deve planejar e mediar a atividade de forma que os alunos compreendam
mento a estes educandos.
a relação entre o que é mostrado no software
Foi constatado em pesquisa (BORGES e a realidade, auxiliando-os a estabelecer reet. al, 2017) que este público possui facilida- lações concretas. Deve ser permitido que os
de em atividades que envolvem coordenação alunos se expressem livremente para externar
motora fina e questões espaciais, sendo estes o que perceberam ao manipular o software, poalunos predominantemente viso espaciais, e dendo ser disponibilizados recursos tecnológipor este motivo, a tecnologia pode ser utilizada cos ou físicos para a elaboração das maquetes
como facilitadora de aprendizagem e promoto- (BASTOS & COELHO, 2016).
ra de socialização no atendimento a educanAo utilizar um facilitador tecnológico
dos com síndrome de Down.
não precisamos desenvolver a atividade como
um todo em ambiente virtual, pode-se mesclar
as ações permitindo que os alunos expressem,
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em meio físico, aquilo que observaram no meio
digital. Além de permitir um contato variado
dos alunos com diferentes formas de expressão, auxilia o professor a avaliar se o software
utilizado atingiu seu objetivo de aprendizagem
com aquela turma.

peciais, pois cada um, dependendo de suas
necessidades e potencialidades, responde de
uma forma aos estímulos dados.
O uso de jogos, tanto na educação inclusiva quanto na regular, requer a necessidade de que o professor planeje tempo hábil para
que os alunos tenham contato com o jogo mais
de uma vez (Bastos & Coelho, 2013). Ao terem mais de um contato, os alunos possuem a
possibilidade de testar novas estratégias para
alcançar o objetivo final.

Bastos & Coelho (2013) utilizaram em
pesquisa o jogo virtual “Torre de Hanói” para o
desenvolvimento de habilidades lógico-viso-espaciais com educandos com deficiência intelectual. Os autores argumentam que os jogos,
por seu caráter lúdico muito contribuem para
Hein et al. (2010) apresenta o software
a educação especial, e o uso de jogos virtuais Alfabetização Fônica para possibilitar a alfabepossui a vantagem da realidade aumentada, tização de alunos com deficiência intelectual.
ampliando a potencialidades dos jogos.
Os autores argumentam que, por auxiliar na relação entre palavra e som, o recurso quando
O jogo permite ao educando o desen- utilizado de forma contextualizada, permite que
volvimento da “coordenação motora, do ra- o aluno aprenda a escrita da palavra de forma
ciocínio matemático, identificação de formas, dinâmica e interativa.
estabelecimento de estratégias, contagem dos
movimentos e raciocínio” (BASTOS & COELHO,
O recurso permite a construção de pa2013, p.316). Por este motivo, pode ser utiliza- lavras e sílabas a partir de imagens e sons,
do como ferramenta de inclusão, pois alunos ajudando na significação do texto escrito (Hein
especiais e regulares podem ser beneficiados. et. al, 2010). No atendimento de alunos do ensino fundamental I em classe regular, este reAo explorar recursos que abrangem curso pode ser utilizado com todos os alunos,
alunos com necessidades específicas e alunos potencializando a interação entre aluno regular
regulares o professor permite que ambos te- e especial.
nham maior possibilidade de interação, visto
que, por estarem imersos em uma mesma viOs laptops e tablets também se mosvência, podem trocar informações para melho- traram eficientes para o desenvolvimento cograr o seu desempenho no jogo.
nitivo de alunos com espectro autista (CONFORTO; SANTAROSA, 2015), por oferecer
O uso de tais recursos favorece a in- diversos recursos que potencializam o ensinoclusão social dos educandos, bem como a for- -aprendizagem de diversos conteúdos de formação de uma conscientização de respeito à ma online e offline.
diferença na turma, que se refletirá ao longo de
sua formação e vida em sociedade, na formaOs autores apontam que, principalmenção de cidadãos conscientes e inclusivos.
te as atividades lúdicas oferecidas nestes recursos tecnológicos, permitem que o aluno se
Bastos & Coelho (2013) no uso da Tor- sinta motivado em realizar as atividades dimire de Hanói observaram que, dentre os alunos nuindo a ocorrência de indisciplina por parte
com deficiência intelectual, houve diferença no deles. O fato de os jogos e atividades virtuais
desempenho da atividade proposta. Tal resulta- permitirem a repetição de comandos também
do salienta que os professores não devem se favorece o desenvolvimento das habilidades
limitar a um único método para o ensino-apren- do educando autista.
dizagem de educandos com necessidades es894
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que as pesquisas voltadas à tecnologia no atendimento de crianças especiais estão, em sua maioria, voltadas a um público específico. Foram raras as pesquisas que
apontaram a eficácia de um recurso tecnológico para diferentes necessidades educacionais.
Neste ponto, verificamos a necessidade de maior pesquisa pautada nos recursos levantados,
para a verificação da possibilidade de utilizar tais recursos com diferentes alunos, tanto regulares
quanto alunos especiais e verificar a abrangência do método.
Compreende-se que um único método pode não atender a todos os alunos em suas
necessidades e potencialidades, sendo necessário que os professores analisem e avaliem sua
aplicação, para que o uso do mesmo permita uma participação independente e ativa dos educandos (BOUERI et al. 2018).
A Tecnologia Assistiva deve fazer parte do contexto escolar, sendo uma aliada da educação nos diferentes espaços escolares. Para que o aluno se desenvolva de forma integral é necessário facilitar suas vivências e contato com os conteúdos nos diferentes espaços que ocupa
em seu cotidiano.
Quando as particularidades de cada aluno são respeitadas, constrói-se um ambiente
verdadeiramente inclusivo, porém, para que isto ocorra é necessário formação continuada para
que o professor possa se inteirar dos recursos e possibilidades no trabalho com educandos com
necessidades específicas (BOUERI et al. 2018).
Mesmo com o avanço da tecnologia observa-se a necessidade de novos estudos e formações que permitam a apropriação dos recursos por parte do professor e que, tais recursos,
sejam disponibilizados assim que a criança for matriculada na escola.
Os recursos tecnológicos mostram-se como eficazes na educação de alunos com necessidades especiais, porém devem estar integrados a uma boa interação professor-aluno e
aluno-aluno, para que o desenvolvimento cognitivo do educando seja potencializado.
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A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: Este artigo vem buscar reflexões sobre a contribuição da educação ambiental na educação básica. As crianças devem começar sua educação ambiental na escola. O destino do planeta estará em suas mãos, por isso é crucial que eles aprendam a usar os recursos com sabedoria
e façam a sua parte na batalha contra as mudanças climáticas desde cedo. Os resultados deste
difícil teste poderiam ser um mundo melhor, mais sustentável e habitável. A educação primária é
um estágio crucial no desenvolvimento do comportamento, consciência social e abnegação de
uma pessoa. Na escola, aprendemos valores e comportamentos que permanecerão conosco
durante toda a nossa vida adulta e definirão quem somos. É por isso que é tão importante despertar o interesse em cuidar e proteger o meio ambiente enquanto as crianças ainda estão na
escola. O objetivo de ensinar educação ambiental às crianças é fazer com que o cuidado com
a natureza faça parte de suas vidas, em vez de apenas estudá-la. A ideia por trás deste assunto
é que os jovens desenvolvam uma mentalidade ecológica firme e a utilizem para superar os desafios ambientais de hoje com uma atitude proativa e um forte compromisso.

Palavras-chave: Destino; Planeta; Valores
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INTRODUÇÃO

A

educação ambiental é um processo para a vida e deve estar presente em todos
os programas de ensino fundamental e médio, bem como em outras atividades
como seminários, conferências e palestras. A forma de ensino em sala de aula
deve ser adaptada à idade e maturidade das crianças e deve ser não só teórica mas também
prática, lúdica e divertida,
Meio ambiente é o conjunto de elementos naturais, como o relevo, a atmosfera, a hidrografia, os seres vivos.
É o espaço onde se desenvolvem as atividades humanas e a vida animal e vegetal. A Constituição brasileira
declara que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida (DELBONI, ROTTA, 2003, p. 183).

A educação ambiental é um campo de conhecimento e de atividades pedagógicas,
desenvolvido internacionalmente nas últimas décadas, com o objetivo de compreender e dar
respostas a um conjunto de problemas decorrentes das relações que envolvem a sociedade,
nomeadamente a educação e o ambiente.
Em rápido crescimento, a educação ambiental estendeu sua atuação para além do âmbito das escolas. A educação ambiental não praticada formalmente por organizações sociais
apresenta-se como um novo método de ensino, voltado para a mudança de hábitos, atitudes
e práticas sociais que indiquem uma solução para a degradação socioambiental que atinge o
mundo contemporâneo. Nesse contexto de riscos, incertezas e dilemas.
A publicação, em 1997, do relatório “Nosso Futuro Comum”, da Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, alertou as autoridades governamentais sobre a necessidade de adoção de políticas públicas com o objetivo de alcançar um estado de desenvolvimento
sustentável, “que satisfaça as necessidades do presente sem prejudicar a possibilidade das
gerações futuras de satisfazer suas necessidades.
“ As recomendações encontradas neste relatório foram fundamentais para a fundação
da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 no Rio de Janeiro, Brasil. O
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, gerado no Fórum Internacional de ONGs, evento paralelo à Rio 92, definiu os principais fundamentos
da educação para sociedades sustentáveis, reiterando a necessidade do pensamento crítico,
[...] a educação ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões socioeconômica, política, cultural e
histórica, não podendo basear-se em pautas rígidas e de aplicação universal, devendo considerar as condições e estágio de cada país, região e comunidade sob uma perspectiva histórica. Assim sendo, a Educação
Ambiental deve permitir a compreensão da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos elementos que conformam o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os
recursos do meio na satisfação material e espiritual da sociedade no presente e no futuro (RELATÓRIO DA
RIO-92, 1991, p.61).
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Outro importante documento resultante da Conferência do Rio de Janeiro é a Agenda 21
Global, um plano de ação para a implementação do desenvolvimento sustentável.
O documento, em seu preâmbulo, pede que as nações se unam na busca pelo desenvolvimento sustentável, afirmando a importância da participação pública e do envolvimento de
Organizações Não Governamentais (ONGs) nesse processo. No Capítulo 27 “Fortalecendo o
papel das Organizações Não Governamentais: Parceiros para o Desenvolvimento Sustentável”
a importância da participação das ONGs é reforçada, enfatizando o valor de suas experiências
variadas, conhecimento especializado e capacidade de ação para analisar e implementar o desenvolvimento sustentável.
A Agenda 21 também reforçou, no capítulo 36, “Promovendo a educação, a conscientização e a formação pública”, a importância do papel da educação para se chegar a um modelo de desenvolvimento que leve em consideração as pressões sobre o meio ambiente, como
educação, conscientização e formação do público. São temas transversais a todas as áreas dos
programas da Agenda 21.
Segundo as prescrições do documento, os mais diversos programas na área da educação devem ser promovidos em conjunto com a colaboração das ONG. Em 1997, a Declaração
de Thessaloniki reforçou os fundamentos anunciados na Conferência do Rio de Janeiro, determinando que as ações de Educação Ambiental fossem realizadas com base nos conceitos de ética
e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização e participação.
De acordo com a Conferência sub-regional de Educação Ambiental para a Educação
Secundária ocorrida em Chosica/Peru (1976):
A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de
consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma
prática que vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido à transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita transformação (CHOSICA/PERU, 1976).

A Cúpula de Joanesburgo, realizada em 2002, ampliou o conceito de desenvolvimento
sustentável e propôs a criação de uma Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, como forma de destacar que a educação e a aprendizagem estão no cerne da abordagem
do desenvolvimento sustentável. No mesmo ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução que institui a Década das Nações Unidas de Educação para o Desenvolvimento
Sustentável de 2005 a 2014.
O Relatório Final da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (UNESCO / UNEP, 2005) destaca a importância do papel da sociedade civil e das ONGs como organizações que devem estimular a sensibilização dos cidadãos, campanhas e grupos de pressão,
prestar consultoria e contribuir para a formulação das políticas públicas, implementar a educação para o desenvolvimento sustentável, especialmente nos espaços de educação não formal,
promover a aprendizagem e participar e mediar as relações entre o governo e a população.
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A educação não formal, objetivo do trabalho educativo das ONGs, refere-se a atividades
organizadas, de caráter internacional, realizadas fora dos institutos de ensino formal, com certo
grau de sistematização e estruturação, com o objetivo de oferecer modalidades de ensino específicas a determinados subgrupos da população. De acordo com Quintas (2008, p. 13):
A Educação Ambiental deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, intervenham de modo
qualificado tanto na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões
que afetam a qualidade do ambiente, seja físico-natural ou construído, ou seja, educação ambiental como
instrumento de participação e controle social na gestão ambiental pública (QUINTAS, 2008, p. 13).

No Brasil, as ONGs ambientais têm desempenhado um papel importante no processo de
expansão e ampliação das ações não formais de educação ambiental e, muitas vezes, desencadeando iniciativas governamentais e apoiando iniciativas de organizações privadas interessadas
no desenvolvimento de projetos na área.
Essas organizações fazem parte do grupo de interessados preocupados com a problemática do meio ambiente. São chamados de stakeholders das demandas ambientais e incluem:
órgãos estaduais encarregados de proteger o meio ambiente, gestores públicos, instituições
e grupos científicos, gestores de empresas privadas, imprensa, profissionais ligados a implementações de cunho ambiental na gestão dos processos produtivos, ” consumidores verdes “,
comunidade acadêmica, cidadãos e outros.
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DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

preparam para a apropriação da natureza, para um
processo educativo comprometido com a sustentabilidade e a participação, baseado em uma lógica
que aprimora o diálogo e a interdependência entre
as diferentes áreas do conhecimento. Mas também
questiona valores e premissas que norteiam as práticas sociais vigentes, implicando em uma mudança
de pensamento, uma transformação no mundo do
conhecimento e das práticas educacionais (JACOBI,
2003 , p.189).

O conceito de complexidade tem sido
utilizado para caracterizar o cenário mundial e
os problemas que nele se apresentam, como
o crescimento demográfico, a distribuição da
riqueza, a erosão das características culturais
devido à globalização, os conflitos entre nações, etnias e comunidades religiosas e a deterioração ambiental, levando a configuração de
O cenário da sociedade moderna é caum mundo multirriscos, complexo e inseguro.
Compreender a complexidade do mundo e da racterizado por uma radicalização da modernicultura exige análises mais integradas, pois a dade, ou seja, a sociedade se depara com um
estilo de vida moderno vitimado por riscos, inrealidade é multifacetada,
certezas e dilemas, advindos de suas próprias
A mudança para uma relação mais harmônica e me- ações, e que agora requer o enfrentamento das
nos predatória e poluidora com o planeta e as outras realidades decorrentes de seu comportamento
espécies depende de todos, mas, especialmente, co- e descobrindo caminhos que levam à superameça em cada um de nós, individualmente, através ção desse estágio.
de dois movimentos distintos: um para dentro de nós
mesmos e de nossa família, com adoção de novos
hábitos, comportamentos, atitudes e valores; e outro
para a sociedade em torno de nós, buscando a união
com outros cidadãos para influir em políticas públicas e empresariais que levem em conta o planeta,
a qualidade de vida, a justiça social (BERNA, 2005,
p.29-30).

Especificamente no campo da educação, o impacto da vida moderna torna-se
particularmente claro em um novo paradigma educacional, baseado na ideia de que um
mundo globalizado pressupõe a eliminação de
barreiras em todas as dimensões da existência
humana, destruindo antigos parâmetros que
servem de pontos de referência. na sociedade
industrial moderna, como forma de ordenar a
vida social e as atividades humanas em geral,
A necessidade de abordar a questão da complexidade ambiental surge tanto das incipientes quanto
das múltiplas possibilidades existentes e de pensar a
realidade de forma complexa, definindo-a como uma
nova racionalidade e um lugar que une natureza, habilidades e cultura. A reflexão sobre a complexidade
ambiental abre um espaço estimulante para a compreensão da gestão de novos atores sociais que se

De acordo com Meadows (apud PORTO, 1996, p. 25):
Educação ambiental é a preparação de pessoas para
a vida enquanto membros da biosfera; educação ambiental é o aprendizado para compreender, apreciar,
saber lidar e manter os sistemas ambientais na sua
totalidade; educação ambiental significa aprender a
ver o quadro global que cerca um problema específico, sua história, seus valores, percepções, fatores
econômicos e tecnológicos, e os processos naturais
que o causam e que sugerem ações para saná-lo;
educação ambiental é a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável;
educação ambiental significa aprender a empregar
novas tecnologias, aumentar a produtividade, evitar
desastres ambientais, melhorar os danos existentes,
conhecer e utilizar novas oportunidades e tomar decisões acertadas; educação ambiental é fundamentalmente uma educação para resolução de problemas
com base na sustentabilidade e no aprimoramento
contínuo para encontrar soluções melhores (MEADOWS apud PORTO, 1996, p. 25).
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A reflexão sobre a sociedade de risco
permite o estabelecimento da complexa problemática da relação entre meio ambiente e educação, a partir de parâmetros presentes nas
práticas sociais centradas na educação para
uma sociedade sustentável.

Ajudar as crianças a relacionar disciplinas escolares com interesses ambientais é
uma ótima ferramenta para ajudar as crianças
a “ligar os pontos” entre o estudo em sala de
aula e suas experiências ao ar livre. Matemática
e Ciências fornecem um meio de resolução de
problemas e coleta de informações, enquanto os estudos sociais podem servir como um
modelo para a ação cívica. A combinação de
conhecimento acadêmico e prático estabelece
uma base sólida para futuros estudos ambientais ou de conservação.

A sociedade está passando por uma
das mudanças de paradigma mais profundas
da história. Os avanços tecnológicos estão mudando a maneira como vivemos. Essa mudança social está gerando mais tempo de tela para
as crianças. Como consequência, a geração
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL
de crianças de hoje é a primeira a crescer dentro de casa. As crianças devem primeiro expeNo Brasil, a educação ambiental comerimentar a natureza em seus próprios termos
antes que possam ser solicitadas a considerar çou a se desenvolver nas décadas de 1970
e abordar nossas questões ambientais mais e 1980 como um campo diverso, complexo e
plural, caracterizado pela presença de diferencomplexas,
tes atores sociais e setores, que direta ou indiretamente influenciaram seus caminhos. Lima
As ações pessoal e coletiva, pública e privada com(2008) observou que esta esfera era composta
binam-se para produzir o ambiente em que vivemos.
por diferentes órgãos governamentais, UNESPor isso, para superar esse momento crítico de degraCO e ONU, instituições financeiras, movimendação ambiental em que vivemos, é necessário atuar
tos sociais, ONGs ambientais e empresas ligaem diversas frentes: transformar atitudes e práticas
das ao financiamento ou ao desenvolvimento
pessoais, construir e implantar novas políticas públide atividades educacionais na área ambiental.
cas que respondam às necessidades da sociedade,
transformando os modais de produção e consumo.
Assim é necessário, portanto, promover propostas
educativas que venham propiciar a reflexão, o debate
e a transformação das pessoas e das instituições (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p. 105-106 ).

No entanto, o desafio que se coloca à
educação para a sustentabilidade ambiental
em uma sociedade de risco é que ela se apresenta como uma proposta de modificação dos
comportamentos dos indivíduos, enquanto as
práticas que visam o desenvolvimento de uma
sociedade com consciência crítica comprometem-se com uma abordagem voltada para
a resolução dos ambientes problemáticos que
inter-relaciona aspectos sociais, ecológicos,
econômicos, políticos, culturais, científicos, tecnológicos e éticos.

Evidentemente, essas influências ocorreram de uma maneira que não era homogênea nem idêntica em escala. Como enfatiza o
autor, a sociedade civil, por meio dos movimentos sociais e das ONGs, por meio de iniciativas
pioneiras de instituições de ensino e educação
engajadas na questão ambiental, exigiu-se a
criação de organizações e políticas ambientais realizadas por organismos internacionais.
Essas ações pressionaram o governo e foram
especialmente decisivas no período inicial de
criação da educação ambiental no país,
Espaços educadores sustentáveis são aqueles que
têm a intencionalidade pedagógica de se constituir
em referências concretas de sustentabilidade socioambiental. Isto é, são espaços que mantêm uma
relação equilibrada com o meio ambiente; compensam seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, permitindo assim, qualidade
de vida para as gerações presentes e futuras (TRAJBER; SATO, 2010).
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Dois eventos demonstram o processo
de educação ambiental brasileira. O primeiro é
a Constituição de 1988, que estabelece que o
Governo deve promover a educação ambiental
em todos os níveis do processo de ensino e na
consciência pública para promover a preservação do meio ambiente.

No Brasil, a escala da educação ambiental não formal é esclarecida na PNEA, incluindo ações e práticas educativas que têm
como objetivo sensibilizar a sociedade para os
temas ambientais e estimular o engajamento
dos indivíduos na participação na defesa da
qualidade do meio ambiente,

Em segundo lugar, a criação da Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA) em
1999, que coloca o indivíduo como um agente
transformador e também responsável pela qualidade e sustentabilidade da vida no planeta,
não um mero espectador. Em suas diretrizes,
incorpora aspectos socioambientais, culturais
e éticos.

Percebi que, de acordo com as três escolas que
acompanhei, o currículo, a gestão e o espaço físico
precisam caminhar lado a lado, como define a proposta de escolas sustentáveis, porém sem pessoas
disponíveis para sensibilizar e provocar a internalização de valores éticos, estéticos e morais em torno
do cuidado com o ambiente, essa proposta não terá
êxito (GROHE, 2015, p.122).

Determina ainda que todos têm direito
à educação ambiental, como componente essencial e permanente da educação nacional,
estabelecendo que essa educação deve estar
presente em todos os níveis e modalidades
do processo educativo, tanto formal quanto informal. Envolve, em sua execução, diferentes
atores sociais além das instituições de ensino,
como governo, empresas, mídia e sociedade
civil (BRASIL, 1999). Em 2002, o Decreto que
regulamentou a Política Nacional de Educação
Ambiental destacou o papel das ONGs para
essa execução (BRASIL, 2002).

A educação ambiental não formal é
um processo de práticas educacionais intencionalmente organizadas, tipicamente voltadas
para populações de todas as idades e que se
orienta em vários eixos, desde a aquisição de
conhecimentos até o desenvolvimento de valores e atitudes positivas em relação ao meio
ambiente, inclusive entre as atividades de lazer.
As propostas nesta área são mais ou
menos estruturadas por meio de oficinas, hortas educacionais, cursos de formação e outros
(TRILLA, 1985). Pela abrangência da sua atuação e pelo público-alvo, é um campo fértil e
promissor na promoção da consciência, do
conhecimento, do desenvolvimento de competências, do estabelecimento de compromissos
e ações tanto por parte dos indivíduos como
do coletivo na busca da proteção e da melhoria. do meio ambiente e da qualidade de vida
das gerações presentes e futuras (UNESCO /
UNEP, 1986),

Trilla (1985) esclarece que em alguns
trabalhos existe uma distinção clara entre educação ambiental formal e não formal. O primeiro refere-se à educação ambiental integrada ao
sistema de educação formal; o último para programas extracurriculares voltados para crianças, jovens e adultos. O autor observa que
os problemas ecológicos atuais e a crescente
sensibilidade em relação a eles criaram uma
grande demanda por uma educação com enfo- Acolher a diversidade é uma meta a que nos propomos, respeitando as particularidades e a riqueza ineque ambiental, dentro e fora das escolas.

rentes em cada um. Através de práticas ecológicas,
possibilitaram a expansão da consciência, contribuindo para o desenvolvimento de um ser mais criativo,
reflexivo, autônomo e solidário (CARNEIRO, 2011,
p.28).
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Segundo o conceito de educação permanente (realizada ao longo de toda a vida), a
educação ambiental integra-se ao processo de
formação de cada cidadão e simultaneamente
desenvolve-se paralelamente a outras atividades ao longo da vida, razão pela qual a educação ambiental não formal tem papel fundamental na promoção responsável (TRILLA, 1996).

ONG: NOVOS AUTORES NA DEMANDA
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O mundo moderno tem testemunhado
um crescimento dramático nas atividades voluntárias organizadas, como o surgimento de
organizações sem fins lucrativos com o objetivo de atender às demandas de serviços sociais, prevenir a degradação ambiental, defender os direitos civis e buscar atender a muitas
outras aspirações sociais não atendidas que
estão sob a responsabilidade do Estado.
O alcance e a escala desse fenômeno são grandes, caracterizando uma revolução
globalmente associada, que resulta na formação de um setor sem fins lucrativos, crescendo
devido a diferentes pressões, necessidades e
demandas dos indivíduos, como cidadãos, instituições e até mesmo dos próprios governos,
refletindo um conjunto de mudanças sociais e
a globalização dos riscos ambientais (SALAMON, 1998, FERNANDES, 2005).

O setor sem fins lucrativos, porém, reúne
instituições filantrópicas que oferecem serviços
como saúde e educação, instituições voltadas
para a defesa de direitos de grupos populacionais específicos ou relacionados à proteção ambiental, bem como trabalho voluntário e filantropia empresarial. ONGs ambientais são aquelas
entidades com fins públicos sem fins lucrativos
e com alguma participação voluntária que participam de problemas socioambientais. Seu foco
de ação é impedir a degradação ambiental e
promover métodos sustentáveis de desenvolvimento.
Nas últimas décadas, muitos deles têm
atuado junto à comunidade, governos e iniciativas privadas para dar conta da complexidade
do campo ambiental, que exige soluções multifacetadas para um público bastante heterogêneo
(PIGNATTI, 2005; PRINCEN; FINGER, 1996).
No Brasil, como afirma Fischer (2002),
o setor sem fins lucrativos é amplo e diversificado, composto por ONGs, fundações privadas,
entidades de assistência social e filantrópicas,
organizações religiosas e associações culturais
e educacionais, que apresentam atuações não
muito distantes de semelhantes. Fischer (2002,
p. 45) relata que:
As organizações brasileiras possuem variados tamanhos, graus de formalidade, volumes de recursos,
objetivos institucionais e métodos de atuação, e essa
mesma diversidade se deve à riqueza e pluralidade
da sociedade brasileira e dos diferentes históricos
que definem os arranjos institucionais na relação entre o Estado e o mercado (FISCHER, 2002, p. 45).

O termo setor sem fins lucrativos é um
nome geralmente adotado para distinguir um
conjunto de organizações sociais separadas
Pignatti (2005) relata que as ONGs
de organizações empresariais com fins lucrati- no Brasil proliferaram ao longo da década de
vos e órgãos governamentais (CABRAL, 2007, 1970, formadas por pessoas pertencentes
p. 8).
à elite intelectual, oriundas de universidades,
igrejas, partidos e organizações militantes de
A literatura sobre o tema apresenta esquerda. No final da década de 1980 e início
várias demarcações, que geralmente se iden- da década de 1990, devido às transformações
tificam com o setor sem fins lucrativos: orga- ocorridas na sociedade brasileira, as ONGs
nizações não governamentais, instituições de passaram a dialogar mais com o Estado, parcaridade, economia social, setor de voluntaria- ticipando de ações e legitimando programas
do, setor da sociedade civil e outros (FERNAN- de governo, além de atuar em diversas frentes
DES, 2005; CABRAL, 2007).
específicas, como ONGs ambientais,
As organizações da sociedade civil têm obtido maior
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consistência institucional e novas competências organizacionais, passando a ser vistas como instituições
legítimas para o estabelecimento de parcerias entre
o Estado e empresas que pretendam desenvolver algum tipo de iniciativa social. Desse modo, essas entidades passam a ter um status mais elevado e devem
ter fortes habilidades de administração e gestão para
cumprir seu papel no alcance de resultados que inspirem parceria (FISCHER, 2002, p. 36).

As ONGs ambientalistas no Brasil têm
desempenhado um papel importante na tramitação do crescimento e expansão das ações
de educação ambiental no campo não formal,
que complementam e muitas vezes motivam
iniciativas governamentais e dão apoio a organizações da iniciativa privada interessadas no
desenvolvimento de projetos na área. Uma das
principais características das ONGs é a capacidade de se unir em torno de agendas compartilhadas.

A mudança para uma relação mais harmônica e menos predatória e poluidora com o
planeta e as outras espécies depende de todos, mas, especialmente, começa em cada um
de nós, individualmente, através de dois movimentos distintos: um para dentro de nós mesmos e de nossa família, com adoção de novos
hábitos, comportamentos, atitudes e valores; e
outro para a sociedade em torno de nós, buscando a união com outros cidadãos para influir
em políticas públicas e empresariais que levem
em conta o planeta, a qualidade de vida, a justiça social (BERNA, 2005, p.29-30).

Especificamente no campo da educação, o impacto da vida moderna torna-se
particularmente claro em um novo paradigma educacional, baseado na ideia de que um
mundo globalizado pressupõe a eliminação de
barreiras em todas as dimensões da existência
humana, destruindo antigos parâmetros que
Jacobi (2003) observa que um gran- servem de pontos de referência. na sociedade
de salto na qualidade das ações de educação industrial moderna, como forma de ordenar a
ambiental tem sido proporcionado por ONGs e vida social e as atividades humanas em geral,
organizações comunitárias, com o desenvolvimento de um extenso rol de ações informais,
A necessidade de abordar a questão
indicativas de práticas inovadoras, preocupa- da complexidade ambiental surge tanto das indas em desenvolver a co responsabilidade das cipientes quanto das múltiplas possibilidades
pessoas e grupos sociais sobre a importância existentes e de pensar a realidade de forma
de formar cidadãos cada vez mais comprome- complexa, definindo-a como uma nova raciotidos com a questão ambiental.
nalidade e um lugar que une natureza, habilidades e cultura. A reflexão sobre a complexidade
DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO
ambiental abre um espaço estimulante para a
compreensão da gestão de novos atores soAMBIENTAL
ciais que se preparam para a apropriação da
O conceito de complexidade tem sido natureza, para um processo educativo comutilizado para caracterizar o cenário mundial e prometido com a sustentabilidade e a particios problemas que nele se apresentam, como pação, baseado em uma lógica que aprimora
o crescimento demográfico, a distribuição da o diálogo e a interdependência entre as diferiqueza, a erosão das características culturais rentes áreas do conhecimento. Mas também
devido à globalização, os conflitos entre na- questiona valores e premissas que norteiam as
ções, etnias e comunidades religiosas e a dete- práticas sociais vigentes, implicando em uma
rioração ambiental, levando a configuração de mudança de pensamento, uma transformação
um mundo multirriscos, complexo e inseguro. no mundo do conhecimento e das práticas
Compreender a complexidade do mundo e da educacionais (JACOBI, 2003 , p.189).
cultura exige análises mais integradas, pois a
realidade é multifacetada,
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O cenário da sociedade moderna é caracterizado por uma radicalização da modernidade, ou seja, a sociedade se depara com um
estilo de vida moderno vitimado por riscos, incertezas e dilemas, advindos de suas próprias
ações, e que agora requer o enfrentamento das
realidades decorrentes de seu comportamento
e descobrindo caminhos que levam à superação desse estágio.

ça social está gerando mais tempo de tela para
as crianças. Como consequência, a geração
de crianças de hoje é a primeira a crescer dentro de casa. As crianças devem primeiro experimentar a natureza em seus próprios termos
antes que possam ser solicitadas a considerar
e abordar nossas questões ambientais mais
complexas,

As ações pessoal e coletiva, pública e
De acordo com Meadows (apud POR- privada combinam-se para produzir o ambiente
TO, 1996, p. 25):
em que vivemos. Por isso, para superar esse
momento crítico de degradação ambiental em
Educação ambiental é a preparação que vivemos, é necessário atuar em diversas
de pessoas para a vida enquanto membros da frentes: transformar atitudes e práticas pessobiosfera; educação ambiental é o aprendizado ais, construir e implantar novas políticas públipara compreender, apreciar, saber lidar e man- cas que respondam às necessidades da societer os sistemas ambientais na sua totalidade; dade, transformando os modais de produção
educação ambiental significa aprender a ver o e consumo. Assim é necessário, portanto, proquadro global que cerca um problema espe- mover propostas educativas que venham procífico, sua história, seus valores, percepções, piciar a reflexão, o debate e a transformação
fatores econômicos e tecnológicos, e os pro- das pessoas e das instituições (MINISTÉRIO
cessos naturais que o causam e que sugerem DA SAÚDE, 2002, p. 105-106 ).
ações para saná-lo; educação ambiental é a
aprendizagem de como gerenciar e melhorar
No entanto, o desafio que se coloca à
as relações entre a sociedade humana e o am- educação para a sustentabilidade ambiental
biente, de modo integrado e sustentável; edu- em uma sociedade de risco é que ela se aprecação ambiental significa aprender a empregar senta como uma proposta de modificação dos
novas tecnologias, aumentar a produtividade, comportamentos dos indivíduos, enquanto as
evitar desastres ambientais, melhorar os danos práticas que visam o desenvolvimento de uma
existentes, conhecer e utilizar novas oportuni- sociedade com consciência crítica comprodades e tomar decisões acertadas; educação metem-se com uma abordagem voltada para
ambiental é fundamentalmente uma educação a resolução dos ambientes problemáticos que
para resolução de problemas com base na inter-relaciona aspectos sociais, ecológicos,
sustentabilidade e no aprimoramento contínuo econômicos, políticos, culturais, científicos, tecpara encontrar soluções melhores (MEADOWS nológicos e éticos.
apud PORTO, 1996, p. 25).
Ajudar as crianças a relacionar disciA reflexão sobre a sociedade de risco plinas escolares com interesses ambientais é
permite o estabelecimento da complexa proble- uma ótima ferramenta para ajudar as crianças
mática da relação entre meio ambiente e edu- a “ligar os pontos” entre o estudo em sala de
cação, a partir de parâmetros presentes nas aula e suas experiências ao ar livre. Matemática
práticas sociais centradas na educação para e Ciências fornecem um meio de resolução de
uma sociedade sustentável.
problemas e coleta de informações, enquanto os estudos sociais podem servir como um
A sociedade está passando por uma modelo para a ação cívica. A combinação de
das mudanças de paradigma mais profundas conhecimento acadêmico e prático estabelece
da história. Os avanços tecnológicos estão mu- uma base sólida para futuros estudos ambiendando a maneira como vivemos. Essa mudan- tais ou de conservação.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL
No Brasil, a educação ambiental começou a se desenvolver nas décadas de 1970
e 1980 como um campo diverso, complexo e
plural, caracterizado pela presença de diferentes atores sociais e setores, que direta ou indiretamente influenciaram seus caminhos. Lima
(2008) observou que esta esfera era composta
por diferentes órgãos governamentais, UNESCO e ONU, instituições financeiras, movimentos sociais, ONGs ambientais e empresas ligadas ao financiamento ou ao desenvolvimento
de atividades educacionais na área ambiental.

Em segundo lugar, a criação da Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA) em
1999, que coloca o indivíduo como um agente
transformador e também responsável pela qualidade e sustentabilidade da vida no planeta,
não um mero espectador. Em suas diretrizes,
incorpora aspectos socioambientais, culturais
e éticos.
Determina ainda que todos têm direito
à educação ambiental, como componente essencial e permanente da educação nacional,
estabelecendo que essa educação deve estar
presente em todos os níveis e modalidades
do processo educativo, tanto formal quanto informal. Envolve, em sua execução, diferentes
atores sociais além das instituições de ensino,
como governo, empresas, mídia e sociedade
civil (BRASIL, 1999). Em 2002, o Decreto que
regulamentou a Política Nacional de Educação
Ambiental destacou o papel das ONGs para
essa execução (BRASIL, 2002).

Evidentemente, essas influências ocorreram de uma maneira que não era homogênea nem idêntica em escala. Como enfatiza o
autor, a sociedade civil, por meio dos movimentos sociais e das ONGs, por meio de iniciativas
pioneiras de instituições de ensino e educação
engajadas na questão ambiental, exigiu-se a
criação de organizações e políticas ambienTrilla (1985) esclarece que em alguns
tais realizadas por organismos internacionais.
Essas ações pressionaram o governo e foram trabalhos existe uma distinção clara entre eduespecialmente decisivas no período inicial de cação ambiental formal e não formal. O primeiro refere-se à educação ambiental integrada ao
criação da educação ambiental no país,
sistema de educação formal; o último para proEspaços educadores sustentáveis são gramas extracurriculares voltados para crianaqueles que têm a intencionalidade pedagó- ças, jovens e adultos. O autor observa que
gica de se constituir em referências concretas os problemas ecológicos atuais e a crescente
de sustentabilidade socioambiental. Isto é, são sensibilidade em relação a eles criaram uma
espaços que mantêm uma relação equilibra- grande demanda por uma educação com enfoda com o meio ambiente; compensam seus que ambiental, dentro e fora das escolas.
impactos com o desenvolvimento de tecnoloNo Brasil, a escala da educação amgias apropriadas, permitindo assim, qualidade
de vida para as gerações presentes e futuras biental não formal é esclarecida na PNEA, incluindo ações e práticas educativas que têm
(TRAJBER; SATO, 2010).
como objetivo sensibilizar a sociedade para os
Dois eventos demonstram o processo temas ambientais e estimular o engajamento
de educação ambiental brasileira. O primeiro é dos indivíduos na participação na defesa da
a Constituição de 1988, que estabelece que o qualidade do meio ambiente,
Governo deve promover a educação ambiental
Percebi que, de acordo com as três esem todos os níveis do processo de ensino e na
consciência pública para promover a preserva- colas que acompanhei, o currículo, a gestão e
o espaço físico precisam caminhar lado a lado,
ção do meio ambiente.
como define a proposta de escolas sustentáveis, porém sem pessoas disponíveis para sen908
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sibilizar e provocar a internalização de valores
éticos, estéticos e morais em torno do cuidado
com o ambiente, essa proposta não terá êxito
(GROHE, 2015, p.122).
A educação ambiental não formal é
um processo de práticas educacionais intencionalmente organizadas, tipicamente voltadas
para populações de todas as idades e que se
orienta em vários eixos, desde a aquisição de
conhecimentos até o desenvolvimento de valores e atitudes positivas em relação ao meio
ambiente, inclusive entre as atividades de lazer.

ONG: NOVOS AUTORES NA DEMANDA
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O mundo moderno tem testemunhado
um crescimento dramático nas atividades voluntárias organizadas, como o surgimento de
organizações sem fins lucrativos com o objetivo de atender às demandas de serviços sociais, prevenir a degradação ambiental, defender os direitos civis e buscar atender a muitas
outras aspirações sociais não atendidas que
estão sob a responsabilidade do Estado.
O alcance e a escala desse fenômeno são grandes, caracterizando uma revolução
globalmente associada, que resulta na formação de um setor sem fins lucrativos, crescendo
devido a diferentes pressões, necessidades e
demandas dos indivíduos, como cidadãos, instituições e até mesmo dos próprios governos,
refletindo um conjunto de mudanças sociais e
a globalização dos riscos ambientais (SALAMON, 1998, FERNANDES, 2005).

As propostas nesta área são mais ou
menos estruturadas por meio de oficinas, hortas educacionais, cursos de formação e outros
(TRILLA, 1985). Pela abrangência da sua atuação e pelo público-alvo, é um campo fértil e
promissor na promoção da consciência, do
conhecimento, do desenvolvimento de competências, do estabelecimento de compromissos
e ações tanto por parte dos indivíduos como
do coletivo na busca da proteção e da melhoria. do meio ambiente e da qualidade de vida
O termo setor sem fins lucrativos é um
das gerações presentes e futuras (UNESCO / nome geralmente adotado para distinguir um
UNEP, 1986),
conjunto de organizações sociais separadas
de organizações empresariais com fins lucratiAcolher a diversidade é uma meta a vos e órgãos governamentais (CABRAL, 2007,
que nos propomos, respeitando as particulari- p. 8).
dades e a riqueza inerentes em cada um. Através de práticas ecológicas, possibilitaram a
A literatura sobre o tema apresenta
expansão da consciência, contribuindo para o várias demarcações, que geralmente se idendesenvolvimento de um ser mais criativo, refle- tificam com o setor sem fins lucrativos: orgaxivo, autônomo e solidário (CARNEIRO, 2011, nizações não governamentais, instituições de
p.28).
caridade, economia social, setor de voluntariado, setor da sociedade civil e outros (FERNANDES, 2005; CABRAL, 2007).
Segundo o conceito de educação permanente (realizada ao longo de toda a vida), a
O setor sem fins lucrativos, porém,
educação ambiental integra-se ao processo de reúne instituições filantrópicas que oferecem
formação de cada cidadão e simultaneamente serviços como saúde e educação, instituições
desenvolve-se paralelamente a outras ativida- voltadas para a defesa de direitos de grupos
des ao longo da vida, razão pela qual a educa- populacionais específicos ou relacionados à
ção ambiental não formal tem papel fundamen- proteção ambiental, bem como trabalho voluntal na promoção responsável (TRILLA, 1996). tário e filantropia empresarial. ONGs ambientais são aquelas entidades com fins públicos
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sem fins lucrativos e com alguma participação
voluntária que participam de problemas socioambientais. Seu foco de ação é impedir a degradação ambiental e promover métodos sustentáveis de desenvolvimento.
Nas últimas décadas, muitos deles têm
atuado junto à comunidade, governos e iniciativas privadas para dar conta da complexidade do campo ambiental, que exige soluções
multifacetadas para um público bastante heterogêneo (PIGNATTI, 2005; PRINCEN; FINGER,
1996).

As organizações da sociedade civil
têm obtido maior consistência institucional e
novas competências organizacionais, passando a ser vistas como instituições legítimas para
o estabelecimento de parcerias entre o Estado
e empresas que pretendam desenvolver algum
tipo de iniciativa social. Desse modo, essas entidades passam a ter um status mais elevado e
devem ter fortes habilidades de administração
e gestão para cumprir seu papel no alcance
de resultados que inspirem parceria (FISCHER,
2002, p. 36).

No Brasil, como afirma Fischer (2002),
o setor sem fins lucrativos é amplo e diversificado, composto por ONGs, fundações privadas,
entidades de assistência social e filantrópicas,
organizações religiosas e associações culturais
e educacionais, que apresentam atuações não
muito distantes de semelhantes. Fischer (2002,
p. 45) relata que:

As ONGs ambientalistas no Brasil têm
desempenhado um papel importante na tramitação do crescimento e expansão das ações
de educação ambiental no campo não formal,
que complementam e muitas vezes motivam
iniciativas governamentais e dão apoio a organizações da iniciativa privada interessadas no
desenvolvimento de projetos na área. Uma das
principais características das ONGs é a capaAs organizações brasileiras possuem cidade de se unir em torno de agendas comvariados tamanhos, graus de formalidade, volu- partilhadas.
mes de recursos, objetivos institucionais e métodos de atuação, e essa mesma diversidade
Jacobi (2003) observa que um granse deve à riqueza e pluralidade da sociedade de salto na qualidade das ações de educação
brasileira e dos diferentes históricos que defi- ambiental tem sido proporcionado por ONGs e
nem os arranjos institucionais na relação entre organizações comunitárias, com o desenvolvio Estado e o mercado (FISCHER, 2002, p. mento de um extenso rol de ações informais,
45).
indicativas de práticas inovadoras, preocupadas em desenvolver a co responsabilidade das
Pignatti (2005) relata que as ONGs pessoas e grupos sociais sobre a importância
no Brasil proliferaram ao longo da década de de formar cidadãos cada vez mais comprome1970, formadas por pessoas pertencentes tidos com a questão ambiental.
à elite intelectual, oriundas de universidades,
igrejas, partidos e organizações militantes de
esquerda. No final da década de 1980 e início
da década de 1990, devido às transformações
ocorridas na sociedade brasileira, as ONGs
passaram a dialogar mais com o Estado, participando de ações e legitimando programas
de governo, além de atuar em diversas frentes
específicas, como ONGs ambientais,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação ambiental oferece oportunidades importantes para que os alunos se envolvam em questões do mundo real que transcendem as paredes da sala de aula. Há evidências
crescentes de que, apesar dos desafios potenciais, a necessidade de os professores integrarem
os estudos da natureza e do meio ambiente em seus currículos é essencial.
Ao fornecer experiências estruturadas e não estruturadas na natureza desde cedo, as
crianças constroem uma compreensão do mundo natural que lhes permite se envolver em investigações cada vez mais complexas e na construção de conhecimento ao longo do tempo.
Além disso, em uma época em que o acesso à natureza está cada vez mais ausente na vida
das crianças fora da escola, tornar o tempo e o espaço para experiências baseadas na natureza
como parte do programa escolar tornou-se mais crítico.
A percepção e consciência dos graves problemas que afetam a sociedade moderna,
especialmente os riscos ecológicos universais e globais, é, sem dúvida, uma questão que diz
respeito à sobrevivência do ser humano na terra e precisa ser tratada. A complexidade dos
elementos que conformam esse contexto é fundamental na educação ambiental. Seu desafio é
conscientizar a sociedade sobre os riscos socioambientais que gera, permitindo mudanças de
comportamento na relação com a natureza.
No campo das questões ambientais, os problemas e soluções, bem como os custos e
benefícios, envolvem diferentes atores e requerem articulação entre o setor público, privado e a
sociedade civil, por meio de suas diversas organizações. É uma realidade que exige um novo
cenário educacional no qual as ONGs se apresentem como protagonistas por sua expertise e
perfil para o desenvolvimento de processos não formais de educação ambiental.
À medida que a sociedade se torna mais consciente dos perigos auto infligidos que impôs ao planeta, a necessidade de os pais ensinarem os filhos sobre a gestão ambiental torna-se
cada vez mais importante. Em um mundo onde é cada vez mais desafiador fazer com que os
alunos se interessem pelas aulas em sala de aula, a educação ambiental oferece uma maneira
enriquecedora para alunos e professores conectarem sua apreciação do mundo natural aos
acadêmicos.
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Neste artigo tem-se por finalidade discernir sobre o papel
da literatura infantil para a educação, e principalmente
na vida da criança no processo de formação de leitorcrítico e como cidadão participativo do meio social. Diante disso, a
obra literária oferece para os pequeninos leitores a oportunidade
de desfrutarem demasiadamente de sua imaginação e fantasia,
possibilita criar uma postura crítica construindo seu pensamento
reflexivo e criativo, permite exprimir suas emoções e sentimentos, e
desenvolver as competências literárias. E cabe ao professor inseri-la
nesse universo de forma significativa, pois o prazer de ler é adquirido
naturalmente sem nenhuma imposição.
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A DESCOBERTA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Neste artigo tem-se por finalidade discernir sobre o papel da literatura infantil para a educação, e
principalmente na vida da criança no processo de formação de leitor-crítico e como cidadão participativo do
meio social. Diante disso, a obra literária oferece para os pequeninos leitores a oportunidade de desfrutarem
demasiadamente de sua imaginação e fantasia, possibilita criar uma postura crítica construindo seu pensamento reflexivo e criativo, permite exprimir suas emoções e sentimentos, e desenvolver as competências
literárias. E cabe ao professor inseri-la nesse universo de forma significativa, pois o prazer de ler é adquirido
naturalmente sem nenhuma imposição.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Criança; Imaginação; Desenvolvimento; Professor.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo deste presente artigo é ressaltar sobre a importância da literatura infantil
para a formação da criança, sendo ela, um recurso que desenvolve a imaginação, criatividade, senso crítico, oralidade, propicia o aperfeiçoamento da leitura
e da escrita. Desse modo, a literatura não tem uma função didática de transmitir conceitos definidos, mas sim o de estimular a criança a pensar, criar, questionar-se, construir, sorrir, despertar
seus devaneios. È possibilitar encontrar soluções ao um mundo cheio de conflitos, é suscitar
o imaginário em que os personagens ganham vida, é ter a liberdade de expressar-se, sentir as
mais variadas sensações (medo, alegria, tristeza, raiva, prazer), de querer mudar o final da história ou uma determinada parte que não lhe agradou.
O primeiro contato que a criança tem com um texto é feito oralmente, por meio de seus
familiares, contando contos de fadas, trechos da Bíblia, histórias inventadas, livros curtinhos, poemas sonoros, histórias vivenciadas e outros mais. Porém muitas crianças não têm esse contato,
pois muitos pais ou não tem tempo para contar uma história, ou são analfabetos, ou acreditam
que estariam perdendo tempo contando histórias para seus pequeninos. Com isso, acabam depositando toda a responsabilidade para a escola.
Nesta perspectiva o papel do professor tornar-se essencial nesse processo, é ele que
promoverá o contato da criança neste mundo de encanto e arte, para isso sua didática deve
ser competente e ética. Todavia, cabe ao docente possibilitar o momento da leitura um espaço
agradável, prazeroso e significativo, propício para desenvolver suas habilidades. É de grande relevância que o educador conheça as competências de cada aluno, desse modo, poderá mediar
de forma positiva.
Diante disso a escolha do livro exige cautela, é importante avaliar se as páginas oferecem conotação estética, beleza, ricas de imagens, escrita, permitindo o exercício do pensar,
imaginar, perguntar, é preciso estar condizente com a faixa etária dos alunos. Existem diversos
mecanismos para tornar a história atrativa, como trabalhar de forma diferenciada dramatizando-a
e com o uso de fantoches. Esses recursos permitem à criança viajar em um mundo de encanto,
dando asas à imaginação, possibilitando construir seu pensamento reflexivo e criativo, e exprime
suas emoções e sentimentos.
A Literatura Infantil não é um meio para promovermos o hábito de ler entre as crianças,
ou uma tarefa obrigatória, dessa forma perderia seu real objetivo, que é o de despertar o prazer
de ler de maneira natural e significativa, contribuindo para a formação de cidadãos-leitores e
críticos. Através desse instrumento tão valioso que a criança desenvolve-se integralmente, sua
criatividade, sensibilidade, senso crítico, imaginação, linguagem, fantasia, socialização, valores,
personalidade.
Porém, se a leitura for desprazerosa tornando-se um fardo, o aluno não desfruta do prazer que o livro pode proporcionar, e quando chegar à fase adulta não terá entusiasmo de ler, e
não usufrui da beleza extasiante do livro. Cita-se também nesse artigo a questão da formação
precária dos professores, resultando na deficiência de uma postura mediadora e de um professor-leitor, pois para se formar aluno-leitor o professor também tem que ter essa formação.
A leitura torna-se uma prática necessária e fundamental que permite que o leitor interaja
com o mundo não apenas para decodificar as palavras, mas adquirir uma postura ativa no meio
social. E por meio desse instrumento rico que é capaz de emergir a emoção, prazer, entretenimento, fantasia para crianças e adultos, pois o contato com esse universo de encanto e magia
não tem uma idade definida todos podem experimentar.
915
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LITERATURA INFANTIL
A Literatura Infantil foi inserida tardiamente na cultura brasileira, teve seus primórdios nos fins do século XIX. Nesse período, a
literatura infantil tinha intuito pedagógico, era
entendida como veículo de transmissão de valores e, sobretudo, moral. Era utilizada de forma obrigatória e desprazerosa, tinha uma concepção utilitária. A partir do início dos anos 70
uma geração de escritores, com consciência
nova de seu papel, enfatizou a importância da
arte e do encanto nos livros.
Carlos Jansen e Alberto Figueiredo Pimentel foram um dos pioneiros da literatura infantil, também não podemos de citar Monteiro
Lobato, que apresentou ao mundo a conhecida
obra:” O Sítio do Pica-Pau Amarelo”. De acordo com Edmir Perrotti: “Somente quando as
literaturas para crianças e jovens abandonam
o utilitarismo é que podemos nascer uma tendência que seja comprometida prioritariamente
com a Arte e não com a Pedagogia” (1991,
p.14).
A Literatura Infantil foi incorporada no
currículo educacional, a fim de proporcionar à
criança o contato com o mundo literário. E esse
primeiro contato deve ser efetivado de forma
prazerosa e significativa, propiciando ao leitor
suscitar o imaginário, criatividade, curiosidade,
senso crítico, que tenha liberdade de pensar,
duvidar, descobrir, divertir-se, perguntar, inquietar-se, questionar-se. Diante disso, seu principal intuito é impelir o imaginário e não o pedagógico. E por meio desse mundo de encanto,
sedução e arte, em que cada página manuseada ofereça a oportunidade de imaginar, sentir
diversas emoções, construir seu próprio cenário, e principalmente compreender e encontrar
respostas do mundo de conflitos, de maneira
lúdica, a criança possa se desenvolver formando-se um leitor-crítico.

Segundo Abramovich “[...] é importante para a formação de qualquer criança ouvir
muitas, muitas histórias...e ser leitor é ter um
caminho absolutamente infinito de descoberta
e de compreensão do mundo” (2003, p.16).
O ato de ler propicia o desenvolvimento integral da criança, e principalmente uma reflexão
crítica sobre o que está sendo lido, permitindo
que a mesma construa suas hipóteses, conceitos atitudinais de valores, dessa maneira
perceberá as dimensões de companheirismo,
respeito, normas, para que assim possa tornar-se um aluno cidadão consciente e crítico.
Desse modo, é muito importante para qualquer
criança ouvir histórias, pois esse contato lhe
propiciará um crescimento infinito.

COMPORTAMENTO LEITOR
O primeiro contato que a criança tem
com as histórias é oralmente pelos seus familiares, contando contos de fadas, trechos da
Bíblia, histórias inventadas, livros curtinhos,
poemas sonoros, histórias vivenciadas. E esse
momento deve ser iniciado desde a gestação,
quando ainda estão sendo gerados. Nesta
perspectiva, é de grande importância e incentivo que os pais contem histórias recheadas
de encantamento, pois dessa maneira estarão despertando em seus filhos o prazer de
ler. Além das histórias dos belos livros, os pais
podem contar fatos vivenciados como o nascimento. “Se os pais tivessem consciência da
importância de contar uma história ao pé da
cama para seus pequenos certamente teríamos uma adolescência menos traumatizada ”
(DINORAH, 1995, p.49).
À medida que crescem, a criança já é
capaz de escolher a história que quer ouvir, ou
a parte da história que mais lhe agrada. Com
isso, as histórias vão tornando-se aos poucos,
mais extensas, mais detalhadas, permitindo enriquecer seu vocabulário e compreender as diversas indagações que o mundo real lhe apresenta (DINORAH, 1995).
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A criança quando tem o contato desde
cedo com o livro, maior será a probabilidade
de ser um adulto leitor-crítico e tornará o processo de alfabetização favorável na compreensão das competências da leitura. Infelizmente,
muitas crianças não possuem o contato com o
livro por falta de interesse, isso é decorrente da
falta de estímulo das instituições responsáveis
(família, escola, educadores). E chegam à fase
adulta com dificuldades de interpretações, com
déficit na leitura e escrita, e principalmente desinteressada em ler um livro. O desinteresse
é ocasionado muitas das vezes pela falta de
participação dos pais, alguns são analfabetos,
outros não têm tempo para contar histórias, e
acabam transferindo toda a responsabilidade
na escola. Diante disso, o professor tem uma
tarefa exeqüível de desenvolver e envolver, de
maneira a seduzir a criança nesse universo literário de encanto e beleza (DINORAH, 1995).
De acordo com Coelho: “É uma pena
ver as prateleiras repletas de livros e as crianças indiferentes a eles, perdendo a oportunidade de enriquecer a infância. Precisamos
despertar-lhes o desejo de ler, enquanto há
tempo...”(p.35). A falta de interesse das crianças e adultos pelos livros é decorrente também
pela ausência de estética nos livros, devido ao
fato que muitos escritores desvalorizam e desrespeitam esse mundo que envolve imaginação e arte.
Todavia, os mesmos sentem-se envergonhados em falar que escrevem para “crianças”, resultando em as páginas sem vida e estética, tornando desprazerosa sua leitura. Os
escritores devem valorizar essa literatura maravilhosa, pois produzir textos sedutores, em que
ofereça encantamento e suscite o imaginário
do início ao fim, é uma arte que infelizmente
poucos conseguem.

O PAPEL DA ESCOLA
Um dos fatores que contribuem para
que as crianças despertem o gosto pela leitura é a escola. A escola sendo um espaço
democrático e privilegiado de leitura deve estimular o exercício da mente, a percepção do
real, consciência do eu em relação ao outro.
Diante disso, cabe a mesma desenvolver na
criança o hábito de ler por prazer, e não por
obrigação, como uma tarefa a ser cumprida, e
o professor deve mediar esse processo de forma prazerosa e de relevância ao seu aluno. De
acordo com Mariah Dinorah: “No período mais
importante de se formar o gosto pela leitura,
as crianças estão na escola. Está nas mãos do
professor de primeiro grau esse compromisso
inadiável ” (1995, p.46).
A escola deve buscar conhecer e propiciar ao aluno o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita. E a literatura
infantil pode influenciar esse processo de maneira positiva ou negativa a efetivação do senso crítico. Entretanto, o docente preocupado
com a formação integral e a aprendizagem de
seus alunos, reconhecerá que a Literatura Infantil não está embasada somente em um livro
colorido cheio de imagens, pois quando conta-se ou lê-se uma história a criança é capaz
de comentar, indagar, discutir, criar hipóteses,
interpretar, desenvolver sua expressão verbal,
produção escrita, aprende as normas gramaticais e ortográficas permite o aperfeiçoamento
oralidade, o aprimoramento do desenvolvimento intelectual, de maneira lúdica e agradável, é
nesse momento que percebemos a fase inicial
da interpretação textual (DINORAH, 1995).

Sabe-se que, a literatura não é usada apenas para incentivar os o hábito de ler
dos educandos, e nem deve ser imposta, nem
como uma tarefa para nota, mas por meio dela
as crianças desenvolvem as competências literárias da leitura e a escrita, contribuindo para
uma alfabetização prazerosa, e adquirindo a
Edmir Perrotti afirma que: “[...]fazem compreensão do mundo e do ser humano, dos
uma literatura banal, vulgar, e insuportável, valores éticos e morais, de maneira natural.
acreditando ou querendo fazer acreditar que
se possa fazer livros para crianças sem imaginação, sem estilo e sem idéias ”(1986, p.78).
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A literatura infanto-juvenil além de ser
um instrumento que possibilita a formação de
um cidadão-leitor, ele também é interdisciplinar, em que abrange outras disciplinas como:
História, Geografia, Matemática, Sociologia
promovendo os alunos interação com diversos
conteúdos sem perceber, e quando aprende
um determinado conteúdo específico, à aquisição do mesmo será satisfatório, pois já teve
o contato antes. Possibilita aos professores
também a coesão de sua disciplina com as
demais, desligando-se dos conteúdos específicos e interligando com temas transversais(sexualidade, separação, nascimento, morte, entre
outras). Segundo Fanny Abramovich:
É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos...É ficar sabendo história.
Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar
saber o nome disso tudo e sem achar que tem cara
de aula (ABRAMOVICH, 2003, p.17).

Existem fatores que propiciam uma boa
aula de leitura, e o ambiente deve ser considerado, é essencial que seja um espaço agradável, desafiador, instigante, no qual, a criança
sinta-se livre para escolher um livro que lhe
agrada, que explore as diversas variedades lingüísticas, que se sinta à vontade para encontrar uma posição aconchegante.
É importante também que o educando
vivencie a pluralidade de textos literários em
seus vários níveis, porém esse processo deve
ser realizado no sentido de despertar o prazer
de ler, possibilitando ao leitor compreender e
interpretar aquilo que está sendo lido (ABRAMOVICH, 2003).
De acordo com Suzana Vargas: “Podemos distinguir vários tipos de leitura, mas interessa-me neste trabalho a leitura da literatura
real...sempre no sentido de despertar o prazer
do texto e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno” (2000, p.8). O ato de ler não se
exprime no sentido de formar crianças leitoras,
mas sim estimulá-las a refletir, criar, imaginar, é
permitir que elas compreendam o texto literário
associando com a realidade, e assim conseguindo resolver os conflitos que as indagam
dando sentido, existência e valor.

A literatura infantil tem uma função formadora agindo de maneira global: nos aspectos sociais, cognitivo, crítico, e para que esse
processo seja bem sucedido cabe ao professor ser o mediador, que utilize o livro de forma
estética e não didática, envolvendo os leitores
em mundo de beleza e descobertas “Ora, a literatura é arte, portanto, envolve prazer e emoção [...] o professor precisa saber “envolver” o
aluno” (VARGAS, 2000, p.22).
Muitas vezes os próprios professores
afastam o aluno do livro, pois a didática planejada para as aulas de leitura, não estão condizentes com o que os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Portuguesa estabelece
para o ciclo 1 e 2 que propõe que o indivíduo
se desenvolva significativamente as etapas de
leitura, contribuindo para a formação de leitores competentes. Porém, o que ocorre é o
oposto: as aulas são cansativas e coercitivas,
em que o professor após o término da leitura aplica atividades de questionários, fazendo
perguntas que não levam o aluno a pensar de
forma desafiadora. Mediante isso, a autora
Eliana Yunes e Glória Pondé afirmam que: “[...]
leitura não é castigo, não exige respostas prontas, nem se mede com provas[...] 1988, p.60).

DIVERSIDADE NARRATIVA
A Literatura Infantil é adotada por diversos gêneros de textos : poesias, prosas, literários, não-literários, narrativas, livros sem textos,
entre outros. Todavia o professor ao elaborar
seu planejamento deve procurar selecionar livros que explorem a criatividade, imaginação e
reflexão de seus alunos.
É de grande relevância que o livro
esteja condizente com a faixa etária de seus
alunos, e o educador ao fazer a escolha do
livro deve também, considerar a realidade dos
mesmos, respeitando suas opiniões, gostos,
saberes, pois somente dessa maneira a criança poderá expressar suas emoções, sentimentos, indagações sem nenhum constrangimento.
Portanto, é essencial que o educador conheça
sua sala, as competências literárias de cada
criança, conhecendo-as poderá mediar e inter918
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vir de maneira positiva para a ampliação dessa
competências: oralidade, intelectual, social: Segundo Lúcia Pimentel Góes: “[...] que respeite
a liberdade do leitor, que se colocará, com sua
opção resguardada, podendo refletir à vontade,
sem constrangimentos...O leitor infantil e juvenil
que for formado nesse processo será um homem que pensa, avalia, crítica, escolhe (p.17).

Lago, Sidônio Muralha “Dia de Festa”, Fábulas
Brasileiras de Lúcia Pimentel, até os livros sem
textos como o de Monique Félix” O ratinho que
morava no livro”. Há autores que brincam com
as palavras, com ludicidade verbal, sonora e
musical, como: Chico Buarque, “Saltimbancos”, Toquinho. E outros que ousam nas palavras poéticas: Cecília Meirelles, Vinícius de
Moraes, Mário Quintana, Carlos Drummond de
Diante disso, os livros para tornar inte- Andrade, entre outros (COELHO, 1995).
ressante aos pequeninos leitores devem apresentar páginas ricas de imagens, gráficos, paDiante disso, os livros para tornarem
lavras, em que as frases estejam condizentes e interessante aos pequeninos leitores devem
coerentes ao desenho ilustrativo, pois a história apresentar páginas ricas de imagens, gráficos,
não se finaliza quando se fecha o livro, para ter palavras, em que as frases estejam condizenseu real significado é interessante que o do- tes e coerentes ao desenho ilustrativo, pois a
cente converse com as crianças, estimulando- história não se finaliza quando se fecha o livro,
-as pensar, e essa atividade deve ser realizada para ter seu real significado é interessante que
de forma lúdica e prazerosa, propiciando o de- após o término da leitura o docente converse
senvolvimento de sua capacidade de observa- com as crianças, estimulando-as pensar, e essa
ção, comparação, levantamento de hipóteses e atividade deve ser realizada de forma lúdica e
raciocínio, reflexão crítica sobre a história.
prazerosa, propiciando o desenvolvimento de
sua capacidade de observação, comparação,
Durante o seu desenvolvimento a levantamento de hipóteses e raciocínio, reflecriança passa por estágios psicológicos que xão crítica sobre a história (COELHO, 1995).
precisam ser observados e respeitados pelo
educador. Nessa perspectiva, é necessária a
O professor deve ter consciência que o
adequação dos livros às diversas etapas pe- objetivo de contar histórias, não deve ter intuito
las quais a criança passa, pois quando conta- pedagógico, de só transmitir conhecimentos,
mos uma história que exija um raciocínio que valores morais e éticos, ou para incentivar o
os mesmos não estão ainda preparados para hábito de ler, mas levar a criança desenvolver a
compreensão, o aluno se frustrará e perderá o imaginação, emoções, sentimentos e logo seu
gosto pela leitura.De acordo com Betty Coelho, senso-crítico, pois liberando seus pensamenessas etapas não dependem exclusivamente tos poderá construir e criar hipóteses daquilo
de sua idade, mas sim pelo nível de conhe- que está lendo ou ouvindo novas histórias reais
cimento, de amadurecimento psíquico, afetivo, e fictícias. E a aquisição do conhecimento, dos
intelectual e o domínio que tem dos mecanis- valores morais, e a incentivação ao prazer de
mos da leitura (COELHO, 1995, p.14).
ler, será adquirida ao longo do tempo de maneira natural e no ritmo próprio da criança, sem
Como vimos, a escolha do livro pode nenhuma imposição ou obrigação. Contudo, o
ser positiva para o desenvolvimento do edu- objetivo de contar histórias não é só ensinar,
cando, ou trazer muitas consequências negati- mas trabalhar com a alma da criança a sua
vas que acarretam pelo decorrer de sua vida. E essência, respeitando-a como ser humano que
um professor ético e competente deve conhe- tem limitações e muitas habilidades (COELHO,
cer as diversidades literárias. Temos desde os 1995).
clássicos das histórias de Monteiro Lobato com
o “O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chico Buarque
“Chapeuzinho Amarelo”, Ruth Rocha, Angela
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Contar histórias para crianças parece
fácil, mas ao contrário do que alguns docentes imaginam, ela é uma arte que requer cuidado e magia. Mediante a isso, para contar uma
história e torná-la significativa e fascinante, é
necessários alguns mecanismos: postura, entonação da voz, emoção, clareza, intensidade.
É importante que o professor utilize dos diferenciados meios atrativos para contar histórias,
visando despertar o prazer dos alunos pela
leitura como: fantoches e dramatização (COELHO, 1995).

É essencial que o professor goste de
ler e principalmente que seja um leitor , não há
como formarmos uma criança se a nossa postura é totalmente divergente ao que ensinamos.
O educador precisa também sentir-se encantado com essa magia e arte, pois a sua emoção
pela história (frustração, alegria, raiva,medo)
será transmitida para por meio da expressão
facial e da entonação da voz para as crianças.
É importante que o professor faça a leitura do
livro antes de ler para a sala, pois pode haver
palavras desconhecidas, e ele fazendo esse
conhecimento prévio evitará certos erros de
leitura e de pontuação. Além dos professores,
pais, temos os contadores de histórias (doutores da alegria), em que se dedicam voluntariamente em tornar a contação um momento de
encanto, alegria e magia para crianças debilitadas (FARIA, 2008, p. 15): “Ler histórias para
crianças.. é poder sorrir, rir, gargalhar com as
situações vividas pelos personagens..Contar
histórias é uma arte.. é tão linda!!! É ela que
equilibra o que é ouvido com o que é sentido”
(ABRAMOVICH, 2003, p.18).

Dessa forma, a história emocionou, envolverá os alunos na magia e criatividade que
o livro traz. Uma leitura rica e prazerosa estabelece uma relação comunicativa entre o livro e a
criança. O envolvimento que a criança cria com
o texto e a trama da história, é capaz de atingir a emoção e o mundo de emoção e imaginação, levando-a a ”entrar” dentro da história,
identificando-se com personagens colocam-se
no próprio papel de príncipe ou de vilão. É nesse momento que a história ganha vida, e significado, pois por meio dessa beleza a criança
constrói seu pensamento reflexivo e criativo, e
O reconhecimento e a valorização da
exprime suas emoções e sentimentos, e assim importância da literatura infantil efetuam-se na
o leitor percebe o prazer de ler o livro. Segundo formação acadêmica do docente, pois é por
Maria Alice Faria:
meio dela que os futuros educadores desenvolvem suas técnicas narrativas, gestuais e prinA relação do leitor com a obra é afetiva; ela se mani- cipalmente permite que aqueles que tiveram
festa pela identificação do leitor com a história, com algum trauma com o livro ou não, viagem em
os temas tratados, com os personagens..ao pequeno mundo de encantamento, vida e arte e aprimoleitor, por meio se sua imaginação, cabe construir rem sua leitura (ABRAMOVICH, 2003).
mentalmente essa trajetória das personagens, fazendo a ligação entre uma cena e outra (2008, p.15).

O professor quando propicia uma leitura significativa, estará contribuindo no processo de ensino-aprendizagem de maneira enriquecedora, permitindo que o aluno construa
sua imaginação sem ser limitado aos seus devaneios, associando o irreal com a realidade.Quando o professor é desestimulador não
transmite segurança e entusiasmo na história,
a criança percebe e com isso aquela determinada leitura perderá seu valor para os pequenos (FARIA, 2008, p. 15).

Nesse sentido é muito importante que
os próprios professores de cursos superiores
saibam aplicar aulas em que os futuros docentes possam compreender o seu real papel da
literatura na educação. Todavia, a capacitação
acadêmica, infelizmente, deixa a desejar nessa
questão, atribui importância a outras disciplinas, e esquecem que o ato de ler deve ser
sempre estimulado até na fase adulta. Quando
esses profissionais chegam a sala de aula tornam o momento da leitura desagradável e obrigatório, impõe às crianças livros desinteressantes e aplicam questionários desconexos, pois
920

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

na maioria das vezes não possuem nenhuma
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
base para mudar essa postura, devido à falta
de ensinamentos e conhecimento acadêmico
Esta pesquisa de base bibliográfica e
(ABRAMOVICH, 2003).
qualitativa de abordagem descritiva e documental, buscou levar uma reflexão sobre a liteO contato com a leitura não exprime ratura infantil no âmbito da educação infantil. E
apenas nos âmbitos escolares, ela está empre- os apontamentos teóricos do artigo desenvolvigada nas diversas instituições sociais: família, do foram pautados nas pesquisas dos autores:
bibliotecas, livrarias, meios de comunicação e Fanny Abramovich (2003), Mariah Dinorah
contadores de histórias. Todavia, o processo (1995) e Beth Coelho (2001), que contribuíram
da leitura é uma relação que veicula a lingua- para as temáticas deste artigo.
gem oral, escrita, gráfica, em que por intermédio das palavras simples ou complexas, permiNesta pesquisa foram analisados alte ao leitor decodificar as imagens do mundo guns artigos, documentários, teses e outros
da ficção com a realidade. Esse diálogo entre trabalhos científicos que discutem e apresenleitor e livro deve ser constantemente estimu- tam reflexões, sugestões que podem contrilado, principalmente pelos educadores, que buir para uma maior compreensão da temática
deve propiciar aos educandos a compreensão apresentada neste artigo.
e interpretação das diversas linguagens que
são lhes apresentadas (ABRAMOVICH, 2003).
A contribuição da história para a criança é muito importante no processo de desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, por meio
dela, a criança torna-se pensante. O contato
com a leitura não exprime apenas nos âmbitos
escolares, ela está empregada nas diversas
instituições sociais: família, bibliotecas, livrarias, meios de comunicação e contadores de
histórias. Todavia, o processo da leitura é uma
relação que veicula a linguagem oral, escrita,
gráfica, em que por intermédio das palavras
simples ou complexas, permite ao leitor decodificar as imagens do mundo da ficção com a
realidade. Esse diálogo entre leitor e livro deve
ser constantemente estimulado, principalmente
pelos educadores, que deve propiciar aos educandos a compreensão e interpretação das diversas linguagens que são lhes apresentadas
(ABRAMOVICH, 2003).
Diante disso a escola sendo um dos
principais instrumentos para promover o contato com o livro, o professor assume uma função extremamente importante de estimular os
educandos a gostar de ler por prazer e não por
uma necessidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a Literatura Infantil é um instrumento imprescindível na formação das
crianças, por meio dela o leitor desenvolve sua imaginação, criatividade, percepções mentais,
linguagem, socialização, competências literárias, auxiliando no processo de alfabetização. Ouvir
histórias é viver um momento de prazer, divertimento, sonho, encantamento, sedução, de descoberta, e um momento de crescimento e formação de cidadãos, críticos e leitores.
Desse modo, a Literatura Infantil deve estar pautada em uma literatura estética, em que
as páginas do livro, possibilitem que a criança viaje em um universo de fantasia e arte. O livro
não deve ter intenção didática de transmitir conceitos, ou aplicar algum tipo de exigências formais como: provas, pois dessa maneira estaremos contribuindo para uma formação alienada.
O livro estético proporciona à criança a oportunidade de vivenciar os enredos e os seus
desfechos, colocando em ação sua fantasia e imaginação, permitindo um maior conhecimento,
sem influenciá-la, mas estimulá-la a pensar, a criar e recriar suas hipóteses, construir sentidos e
estabelecer relações com o seu mundo real, e seu mundo exterior.
A literatura infantil deve ser trabalhada desde cedo, pois proporcionará à criança, não
só o prazer de ler, mas também sua autonomia, de escolher qual história querem ler, propicia
apreciar textos diversificados, que contribuíram para a formação de um adulto com criticidade.
O papel do professor nesse processo é de grande relevância, a de instigar os educandos a gostar de ler por prazer e não por uma necessidade,desse modo, sua didática deve estar
pautada em uma postura mediadora de incentivar o exercício da mente de seus alunos, para isso
é necessário estar coeso com a realidade dos mesmos, conhecer as competências literárias de
cada um, para que assim possa intervir de maneira positiva na formação das crianças.
Para uma contação de história em que a emoção seja evidente, é necessário ter um bom
livro nas mãos, e este não pode ser escolhido porque o foi o primeiro livro que se viu na biblioteca, é preciso que o docente realize uma leitura antes de ler para seus alunos, para que assim
possa evitar de gaguejar quando pronunciar uma palavra desconhecida, respeitar as regras de
pontuação e pausas nas frases.
Dessa maneira, quando chegar o momento de narrar a história, conseguirá transmitir a
emoção verdadeira da mesma, envolvendo os ouvintes em diversas sensações afetivas e imaginativas. O livro, para tornar-se interessante aos pequenos leitores, devem oferecer um material
rico, tanto nas imagens, quanto na escrita, e o professor deve cuidadosamente escolher um livro
atrativo, que estimulará seus alunos a pensar.
O ato de contar histórias não se restringe apenas às crianças alfabetizadas, é interessante ressaltar que independente da idade o livro se adequa a todas as competências literárias, basta o professor saber selecionar o melhor livro para determinada idade. Sendo assim, o mesmo
não poderá se basear no critério da linguagem dos livros, em que as palavras simples são mais
fáceis de compreender, muito pelo contrário, se devem escolher livros com
uma linguagem realista, com palavras simples e complexas, permitindo
o exercício da mente e a resolução de conflitos.
A participação dos pais também é essencial, pois possibilita
que a criança se desenvolva desde cedo, quando ainda são bebês,
e quando chegam a escola, dará continuidade no processo de interpretação textual. O professor quando propicia uma leitura significativa, contribuirá para a formação de leitores que se identificam com o
livro de forma prazerosa, e encontrará a beleza extasiante e cutucante
,do livro por meio das palavras.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL

RESUMO: Este artigo é resultado de uma pesquisa na área de educação infantil, sobre a importância da literatura infantil no processo de alfabetização da criança. Foram consultados
autores diversos, entre esses autores estão Zilberman (1987), Cademartori (1994), Abramovich (1997), Faria (2004) e Bettelheim (2002). Que abordam a literatura infantil, os contos de
fadas, seus históricos e seus conceitos. A metodologia utilizada para o estudo foi, portanto,
a pesquisa bibliográfica e, de modo geral, respondeu à questão colocada como problema de
pesquisa, isto é, sobre a importância da literatura para a formação cognitiva da criança bem
como sua motivação para a leitura. Mostra como o professor de educação infantil pode fazer
uso da literatura infantil para a alfabetização e o letramento dos alunos.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo, são abordadas questões sobre as ligações entre a literatura infantil e
o processo de alfabetização e letramento da criança, deixando evidente o prazer
de ouvir e contar histórias e o gosto pela leitura, tendo como objetivo mostrar o
quanto a literatura infantil contribui para o processo de alfabetização.
A pesquisa realizada foi inteiramente bibliográfica, com consulta em livros e artigos. São
diversos os autores que, em maior ou menor grau, contribuíram para a realização deste trabalho,
como Zilberman (1987), Cademartori (1994), Abramovich (1997), Faria (2004) e Bettelheim
(2002), outros foram encontrados na internet, meio de comunicação que por vezes criticado,
mas que, assim como os livros, também oferece oportunidade de aprendizado a quem se predispõe a aprender.
Os livros literários, sejam eles fábulas, contos de fada, lendas ou gravuras são ferramentas valiosas para o docente. Onde nos leva a um ensino significativo, para a criança como a
linguagem, a oralidade e o conhecimento de diversas histórias ampliando seu universo, como
isso proporciona o desenvolvimento da criatividade e imaginação. O que também leva ao melhor
conhecimento de seus sentimentos, já que os personagens da história apresentam sentimentos
diferentes.
Com base nessas referências dos autores acima é que o trabalho segue uma abordagem sobre a literatura infantil, destacando suas origens, sua universalidade, sua evolução histórica e também os principais conceitos e definições sobre este tema e a relação entre a literatura
infantil e o desenvolvimento da criança e por último a prática de contar história, que pode ser
desenvolvida pelo professor como parte do processo de alfabetização para a criança.
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UM POUCO DA HISTÓRIA DA
LITERATURA INFANTIL
A literatura infantil divide-se em dois
momentos: a escrita e a lendária. A lendária
nasceu da necessidade que tinham as mães
de se comunicar com seus filhos, de contar
coisas que os rodeavam, sendo estas apenas
contadas, não sendo registradas por escrito.
Os primeiros livros infantis surgiram no
século XVII, quando da escrita das histórias
contadas oralmente. Foram obras de fundo satírico, concebidas por intelectuais que lutavam
contra a opressão para estigmatizar e condenar
usos, costumes e personagens que oprimiam
o povo. Os autores, para não serem atingidos
pela força do despotismo, foram obrigados a
esconder suas intenções sob um manto fantasioso (CADEMARTORI, 1994).
Conforme a pesquisadora Débora Silva
do site ESTUDO PRÁTICO (2020), a fábula é
um gênero narrativo surgido no Oriente, foi especialmente desenvolvida pelo escultor Esopo,
que viveu no século V a.C., na Grécia. Um conjunto de histórias de caráter moral e alegórico,
com personagens que eram animais ou mitos,
é atribuído a Esopo. Através dos diálogos entre
os animais e as situações nas quais se encontravam, o autor buscava transmitir alguma lição
moral ao homem.
Ainda, de acordo com o site ESTUDO
PRÁTICO (2020). No primeiro dos três períodos da fábula, o das fábulas orientais, a moralidade era parte fundamental; o segundo período da fábula caracteriza-se pelas inovações do
fabulista latino Fedro, que fixou a forma literária
do gênero, escrevendo sátiras amargas em versos; por fim, o terceiro período da fábula inclui
todos os fabulistas modernos, destacando-se
Jean de La Fontaine, poeta e fabulista francês
considerado o pai da fábula moderna. Dentre
as fábulas escritas e reescritas por ele estão “A
Lebre e a Tartaruga”, “O Homem”, “O Menino
e a Mula”, “O Leão e o Rato” e “O Carvalho e
o Caniço”.

O início da literatura infantil pode ser
marcado com Perrault, entre os anos de 1628
e 1703, com os livros “Mãe Gansa”, “O Barba Azul”, “Cinderela”, “A Gata Borralheira”, “O
Gato de Botas” e outros. Depois disso, apareceram os seguintes escritores: Andersen,
Collodi, Irmãos Grimm, Lewis Carroll, Bush. No
Brasil, apenas se pode falar em literatura infantil, após a implantação da Imprensa Régia, em
1808, com a chegada de D. João VI ao país.
As obras publicadas nessa época eram traduções e adaptações das obras portuguesas. Até
esse momento nossas crianças liam textos não
literários escritos por pedagogos com intenções didáticas e/ou moralizantes.
Um dos primeiros autores da época a
fazer adaptações, conhecido pela inserção dos
contos europeus no Brasil, é Alberto Figueiredo Pimentel. A tradução de contos de Perrault,
os Irmãos Grimm e Andersen. O que pode ser
marcada com o livro de Andersen “O Patinho
Feio”, no século XX, após surgiu Monteiro Lobato (1921), A Menina do Narizinho Arrebitado
passou a ser primeiro capítulo do livro Reinações de Narizinho, que é o livro propulsor a
série Sítio do Picapau Amarelo e, mais adiante,
muitos outros que até hoje cativam milhares de
crianças, despertando o gosto e o prazer de ler
(CADEMARTORI, 1994).

A INFLUÊNCIA DA LEITURA NA
FORMAÇÃO DA CRIANÇA
Segundo a pesquisadora Regina Zilberman (1987), a fantasia ocupa as lacunas experienciais que os pequenos têm durante a infância, devido ao seu desconhecimento do real.
Desse modo, a fantasia não se opõe ao real,
mas ajuda na construção da realidade. Desde
bem novinhos os pequenos estão construindo
a sua personalidade, e o livro é um grande parceiro nesse momento! A partir das narrativas,
os pequenos organizam a sua percepção de
mundo e constroem as suas interpretações sobre o universo que os cerca. E a fantasia tem
um papel fundamental nesse momento.
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De acordo com a Base Nacional Curri• A familiaridade com textos escritos
cular (2017). Desde o nascimento, as crianças
faz com que as crianças desenvolparticipam de situações comunicativas cotivam hipóteses sobre o escrever.
dianas com as pessoas com as quais interaNa maioria das vezes, os pequegem […]. Progressivamente, as crianças vão
nos conseguem identificar a escrita
ampliando e enriquecendo seu vocabulário e
como um sistema de representação
demais recursos de expressão e de compreenda língua.
são, apropriando-se da língua materna – que
se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiaAbramovich (1997) vê a literatura como
do de interação.
uma aprendizagem estética, em que as histórias lidas ou contadas explicam o mundo de
Nesse período de aprendizagem, a um jeito que o leitor possa se situar–se em um
BNCC (2017) destaca como fundamental o universo que é dele. É um conhecimento ideexplorar do falar e do ouvir por meio de situ- al de mundos diferentes, culturas, pessoas ou
ações e exercícios interativos e lúdicos. Sobre situações diversas, que se caracterizam nas
a cultura da literatura na Educação Infantil, o descobertas das emoções e sentimentos, dos
documento traz alguns pontos:
caminhos internos das relações pela busca do
conhecer e de se reconhecer.
• A criança, naturalmente, manifesta
curiosidade linguística acerca de
O livro de literatura infantil é um meio
textos escritos. Sozinha, ela consti- pedagógico fundamental e essencial para a
tui sua própria concepção de língua formação da criança, pois o ato de ler ou conescrita e já é capaz de reconhecer a tar história certamente é muito apreciado pelas
multiplicidade dos usos da escrita. crianças, ainda mais quando a história é bem
detalhada desde o tema, os personagens, as
• Reconhecer o texto como lugar de cores e as vestes, a criança é capaz de escumanifestação e negociação de sen- tar, fantasiar e entender tudo, pois quando letidos, valores e ideologias.
mos para as mesmas, sejam contos lendas ou
fábulas, as crianças são capazes de imaginar
• Selecionar textos e livros para lei- completamente a história e montar em sua metura integral, de acordo com objeti- mória, mesmo não tendo o contato visual direto
vos, interesses e projetos pessoais com os personagens dos livros, e então, com
(estudo, formação pessoal, entrete- a mediação do professor escrever o que entennimento, pesquisa, trabalho etc.).
deu da história no processo de alfabetização e
letramento. Abramovich nos diz que:
• Envolver-se em práticas de leitura
literária que possibilitem o desenÉ através de uma história que se pode
volvimento do senso estético para descobrir outros lugares, outros tempos, oufruição, valorizando a literatura e tros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra
outras manifestações artístico-cul- ética, outra ótica [...] É ficar sabendo história,
turais como formas de acesso às filosofia, direito, política, sociologia, antropolodimensões lúdicas, de imaginário e gia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo
encantamento, reconhecendo o po- e muito menos achar que tem cara de aula
tencial transformador e humaniza- (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).
dor da experiência com a literatura.
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SOBRE A LITERATURA INFANTIL
Segundo Bettelheim (2002), as histórias modernas escritas para crianças pequenas
evitam sobretudo problemas existenciais, embora eles sejam questões cruciais para todos
nós. A criança necessita muito particularmente
que lhe sejam dadas sugestões em forma simbólica sobre o modo como ela pode lidar com
essas questões e amadurecer com segurança.
As histórias consideradas “seguras” não mencionam nem a morte, nem ao envelhecimento
– os limites à nossa existências -, nem tampouco o desejo de vida eterna.

Contudo, as HQs têm ganhado cada
vez mais força, demonstrando que grandes histórias podem ser contadas sob o viés da Arte
Sequencial. Ainda de acordo com o site MUNDO DA EDUCAÇÃO (2020). A primeira história
em quadrinhos de que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard
Outcault, em 1895.

A linguagem das HQs, tal qual conhecemos hoje, com personagens fixos, ações
fragmentadas e diálogos dispostos em balõezinhos de texto, foi inaugurada nos jornais sensacionalistas de Nova York com uma tirinha de
Outcault, chamada The Yellow Kid, e fez tanto
O conto de fadas, em contraste, con- sucesso que acabou sendo disputada por jorfronta a criança honestamente com as dificul- nais de renome.
dades humanas. É característico dos contos de
Claro que esse modelo utilizado por
fada colocar um dilema existencial de maneira
breve e incisiva, isso permite à criança apren- Outcault não surgiu do acaso, pois as históder o problema em sua forma mais essencial, rias em quadrinhos mais antigas surgiram nos
enquanto em uma trama mais complexa con- primórdios, basta lembrar que os homens das
fundiria as coisas para ela. Por fim, Bettelheim cavernas comunicavam-se através das pinturas rupestres, contando através de desenhos a
(2002) ressalta que:
Os contos de fada falam de amor, da dificuldade de saga diária de nossos ancestrais na luta pela
ser criança, falam das carências, de autodescober- sobrevivência.
tas, de perdas e buscas. Esta é a mensagem que os
contos de fadas transmitem à criança de forma múltipla: que uma luta contra dificuldades graves na vida
é inevitável é parte intrínseca da existência humana,
mas que se a pessoa não se intimida, mas se defronta de modo firme com as opressões inesperadas
e muitas vezes injustas, ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá vitoriosa (BETTELHEIM,
2002, p. 57).

SUBSÍDIOS PARA O TRABALHO
LEITURA EM SALA DE AULA

A capacidade de educadores para perceber a riqueza e a estrutura do livro de literatura infantil é uma das alternativas para não
reduzir a literatura a uma abordagem meramente pedagógica. Explorar o livro infantil, sua narrativa, suas ilustrações, seu significado é um
Ainda sobre a literatura infantil no mun- recurso que deve ser abordado com compedo da criança chegamos a história em qua- tência e criatividade.
drinhos (HQ), como mostra o artigo de Luana
Para isso, o professor também preciCastro Alves Perez do site MUNDO EDUCAÇÃO
(2020), as Histórias em Quadrinhos, ou sim- sa saber ser leitor, o professor precisa estar
plesmente HQs, normalmente estão associa- preparado para formar sujeitos leitores, e isso
das à narração, apresentando texto e imagem significa na leitura diária do livro de literatura,
que estabelecem uma ideia de complementa- na interpretação coletiva, feita com alunos e
ridade. Gênero muito popular entre crianças e professor e no registro, que é a construção do
adolescentes, as Histórias em Quadrinhos in- sentido do texto, o esforço em escrever algo
felizmente ficaram, por muito tempo, relegadas que se ouve, mediado obviamente pelo professor, leva à compreensão do velho e à possibiliao injusto rótulo de “subgênero”.
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dade de criação do novo, o modo de trabalhar
a literatura infantil em sala de aula requer identificar a forma como se trabalha, envolvendo a
interpretação do texto, a exploração do livro, a
coligação do autor e do ilustrador com o que
pretendem passar com a história narrada estimulando a curiosidade das crianças e o desejo
de dialogar sobre o livro (FARIA, 2004).
Segundo Faria (2004), pode-se trabalhar com a estrutura narrativa desde a pré-escola. Contanto que se respeite o estágio de desenvolvimento da criança. Nos primeiros anos.
Depois de lida a história com a classe, são
feitas perguntas baseadas nos três momentos
da narrativa: como começa a história (personagens, nomes, situação inicial)? O que acontece para mudar esse começo? Que problema
(dificuldade) aparece? O que as personagens
fazem para resolver isso? Como acaba a história? Enfim, cada professor caberá encontrar a
boa pergunta para esses passos da narrativa.
Quando o professor sentiu que os alunos têm
já uma ideia mais ou menos sólida dos três
momentos da história (e já sabem escrever),
ele introduziu aos poucos o quadro síntese da
estrutura narrativa.
De acordo com Faria (2004), usando a
técnica e visualizando o quadro e copiando-o
em seus cadernos (o professor pode também
fazer um painel que mostrará nas análises futuras), os alunos poderão inventar pequenas
histórias seguindo o quadro. Primeiro coletivamente, quando a classe escolhe personagens
e a situação inicial. Esse primeiro parágrafo
será escrito no quadro, quando já se corrigiram
problemas de língua, e copiado no caderno.
Pode-se também dar um tempo para que os
alunos pensem histórias seguindo o quadro e
que, depois, queiram contá-las para a classe.
Isso também pode ser feito em grupos.
Um dos seus componentes contaria a história
do grupo para os colegas. O assunto pode ser
um caso pessoal vivido pelo aluno ou grupo,
ou ainda presenciado na família ou no bairro.
Outra atividade possível: cada aluno ou grupo
escreve sua história, em classe ou em casa.

Em outra aula, elas serão lidas para a turma
(escolhidas por sorteio ou apresentadas em
vários momentos da semana), comentando-se
em conjunto a organização estrutural dessas
narrativas.
Depois da leitura oral para a turma,
pode-se escolher uma dessas histórias (com
a anuência do aluno ou do grupo) para ser escrita no quadro, a fim de se analisar a estrutura narrativa. É um excelente momento para se
introduzir a necessária releitura e reelaboração
de textos escritos, atividade pouco desenvolvida na escola.
Essa reescrita é feita com a participação da classe, pois cada aluno achará alguma
coisa para refazer no texto, propondo novas palavras, a introdução de conectores, quando for
o caso. E também o momento de trabalhar a
língua escrita, corrigindo pontualmente grafias,
concordâncias, pontuação etc.

A SELEÇÃO DE TEXTOS
De acordo com o MEC (1998 p.24). Os
gêneros existem em número quase ilimitado,
variando em função da época (epopeia, cartoon), das culturas (haikai, cordel) das finalidades sociais (entreter, informar), de modo que,
mesmo que a escola se impusesse a tarefa de
tratar de todos, isso não seria possível. Portanto, é preciso priorizar os gêneros que merecerão abordagem mais aprofundada. Sem negar
a importância dos textos que respondem a exigências das situações privadas de interlocução, em função dos compromissos de assegurar ao aluno o exercício pleno da cidadania, é
preciso que as situações escolares de ensino
de Língua Portuguesa priorizem os textos que
caracterizam os usos públicos da linguagem.
Os textos a serem selecionados são
aqueles que, por suas características e usos,
podem favorecer a reflexão crítica, o exercício
de formas de pensamento mais elaboradas
e abstratas, bem como a fruição estética dos
usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais
vitais para a plena participação numa sociedade letrada.
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TEXTOS ORAIS

Confunde-se capacidade de interpretar e produzir discurso com capacidade de ler
e escrever sozinho. A visão do que seja um
texto adequado ao leitor iniciante transbordou
os limites da escola e influiu até na produção
editorial. A possibilidade de se divertir com alguns dos textos da chamada literatura infantil
ou infanto-juvenil, de se comover com eles, de
frui-los esteticamente é limitada.

Conforme o site do MEC (1998 p. 24).
Ao ingressarem na escola, os alunos já dispõem de competência discursiva e linguística
para comunicar-se em interações que envolvem relações sociais de seu dia-a-dia, inclusive
as que se estabelecem em sua vida escolar.
Acreditando que a aprendizagem da língua
oral, por se dar no espaço doméstico, não é
Por trás da boa intenção de promover a
tarefa da escola, as situações de ensino vêm
utilizando a modalidade oral da linguagem uni- aproximação entre alunos e textos, há um equícamente como instrumento para permitir o tra- voco de origem: tenta-se aproximar os textos
simplificando-os aos alunos, no lugar de aproxitamento dos diversos conteúdos.
mar os alunos a textos de qualidade. Para boa
Uma rica interação dialogal na sala de parte das crianças e dos jovens brasileiros, a
aula, dos alunos entre si e entre o professor e escola é o único espaço que pode proporcioos alunos, é uma excelente estratégia de cons- nar acesso a textos escritos, textos estes que
trução do conhecimento, pois permite a troca se converterão, inevitavelmente, em modelos
de informações, o confronto de opiniões, a ne- para a produção.
gociação dos sentidos, a avaliação dos proSe é de esperar que o escritor iniciante
cessos pedagógicos em que estão envolvidos.
redija seus textos usando como referência esMas, se o que se busca é que o aluno tratégias de organização típicas da oralidade,
seja um usuário competente da linguagem no a possibilidade de que venha a construir uma
exercício da cidadania, crer que essa interação representação do que seja a escrita só estará
dialogal que ocorre durante as aulas dê con- colocada se as atividades escolares lhe ofereta das múltiplas exigências que os gêneros do cerem uma rica convivência com a diversidade
oral colocam principalmente em instâncias pú- de textos que caracterizam as práticas sociais.
blicas, é um engano.
Orientações para o trabalho com os livros
Ainda que o espaço da sala de aula não
seja um espaço privado, é um espaço público
diferenciado: não implica, necessariamente, a
interação com interlocutores que possam não
compartilhar as mesmas referências (valores,
conhecimento de mundo).

TEXTOS ESCRITOS
Segundo o MEC (1998 p.25). Analisando os textos escritos que costumam ser considerados adequados para os leitores iniciantes,
verifica-se que, na grande maioria, são curtos,
às vezes apenas fragmentos de um texto maior
sem unidade semântica e/ou estrutural, simplificados, em alguns casos, até o limite da indigência.
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LER PARA A CRIANÇA

prioriza a função didática dos textos direcionados à infância. Muitas das atividades pós-leiDe acordo com o site EDITORA DO tura propostas no espaço escolar ainda visam
BRASIL (2020), a leitura diária para a criança apenas uma compreensão mais literal do texto
é importante a fim de que seja estabelecido literário.
um hábito. No entanto, essa leitura deve ser
Por exemplo, pergunta-se: quem a Chafeita espontânea e gradativamente. A seguir,
um quadro com referências de tempo de leitura peuzinho foi visitar? Que animal ela encontrou
na floresta? Como ela foi salva? Essa comprepor idade da criança.
ensão textual é válida, mas acaba por resultar
Cabe lembrar que, independentemente em respostas únicas, nada imaginativas. Não
de qualquer coisa, a criança e seu interesse é devemos esquecer que literatura é antes de
tudo arte e, como tal, tem a função de exercique definirão o tempo de leitura.
tar o nosso pensamento poético – relacionado com o imaginar que é uma outra forma de
pensar, sentir, perceber e conhecer o mundo
e a nós mesmos. A linguagem artística é plurissignificativa, permitindo diversas interpretações, pois faz um apelo à nossa criatividade e
sensibilidade.
Algo a ser explorado com perguntas
Analisa-se que o mundo tecnológico como: além do lobo, que outros animais Chanão pode ser a desculpa ou o “culpado” para peuzinho pode ter encontrado na floresta? Se
o empobrecimento do hábito da leitura, afinal você encontrasse um lobo, o que faria? O que
diria a ele? O que você aprendeu com essa
de contas, existe o livro digital. MEC (2004).
história? O que gostou? O que não gostou? O
LITERATURA INFANTIL: REFLEXÕES que mudaria?

E PRÁTICAS

Segundo o BNCC (2020). A literatura
nos coloca em contato com aqueles que vieram antes de nós. Ela nos permite criar laços
com os que estão ao nosso redor. É nutrição,
socialização e, sobretudo, humanização. Quando bem trabalhada no espaço escolar, revela-se um verdadeiro tesouro na preparação de
nossas crianças para a vida.

Segundo o MEC (2003) A Literatura Infantil pode ser vista como uma porta de entrada para o universo maravilhoso da leitura. Para
entendermos bem a importância dessa literatura na formação do ser humano, faz-se fundamental olhar para a variedade de textos que
a compõem: fábulas, contos de fadas, contos
maravilhosos, mitos, lendas, adaptações de
Para Isabel Maria de Carvalho Vieira,
grandes clássicos da literatura mundial, parlendas, trava-línguas, adivinhas, além de textos Psicanalista e Professora de Literatura Infantil
(2009). Desde os primórdios da humanidade,
autorais narrativos e poéticos.
contar histórias é uma atividade privilegiada
Temos, assim, um rico material reple- na transmissão de conhecimentos e valores
to de histórias, memórias, diversidade cultural, humanos. Essa atividade tão simples, mas tão
fantasia, encantamento e valores humanos. fundamental, pode se tornar uma rotina banal
Conforme o BNCC (2020). A escola, por seu ou representar um momento de excepcional
caráter pedagógico, por vezes direciona ou importância na educação das crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo permitiu a leitura de diversos trabalhos e livros de vários autores, suas teorias
e suas informações sobre a importância da literatura na formação da criança.
A leitura é uma ferramenta muito importante para que a criança descubra novos lugares,
animais, sentimentos e pessoas. Novas culturas, costumes, vestimentas e também comece a
se apropriar da passagem do tempo. Quando lemos nos colocamos no lugar das personagens,
criamos nossos próprios mundos e viajamos por lugares imaginários, descobrimos novas palavras e diante dos nossos olhos surgem novas cores.
Dessa forma é possível perceber como a literatura, com gêneros diversificados podem
contribuir e ajudar o professor. Com a narração de história, o professor pode direcionar a aula
de forma que a criança seja envolvida onde suas indagações darão origem a outros questionamentos, fazendo com que ela consiga se expressar melhor, o que contribui para o seu desenvolvimento e formação.
Na leitura temos conhecimento sobre as origens, quando lemos um conto de fadas para
uma criança, mostramos um outro lugar, uma floresta, uma cidade, um bosque. Apresentamos
para ela o livro, chamamos atenção para as cores, o desenho e mesmo que elas ainda não
saibam ler sozinhas, ao final da leitura, elas querem tocar o livro, folhear aquele universo que
acabou de ser apresentado à ela.
Na educação infantil, muitas vezes em sala de aula podemos perceber a criança recontando a história ou para os amiguinhos ou para as bonecas. Nesse momento a criança usa
outros recursos, às vezes panos, bonecos e assim surge uma nova história.
Continuando a falar sobre a literatura infantil e os vários gêneros que se apresentam,
a sua aplicação prática na alfabetização, faz com que o desenvolvimento seja mais prazeroso
e eficaz, dando base para todo o sistema de aprendizagem. O significado das histórias para a
criança e, de forma mais específica, o seu valor como elemento de formação.
Em decorrência disso, o estudo aponta no sentido de mostrar que a literatura infantil, os
contos de fadas, a fábula, o HQ assim como outros gêneros cumprem um importante papel na
formação da criança e, por conta disso, podem e devem ser utilizados pelo professor como um
componente a mais para contribuir a formação e alfabetização.
A criança vê nas histórias que houve uma realidade, muitos livros brincam com o imaginário delas. Nas histórias de contos de fadas as crianças são confrontadas com dificuldades
humanas como dor, raiva, amor, saudade etc.
A leitura nesse momento cumpre seu papel de mostrar um problema ou uma solução de
forma clara. Mostra seus personagens bons e maus, fazendo com que a criança perceba que
isso é natural na natureza humana. Faz com que a criança pense em suas ações, já que o mal
é punido no final, a criança se identifica com o herói, pois ele luta e vence. O personagem mau
não tem esse atrativo. Mas, isso a criança só vai perceber com a narração da história. Com as
perguntas que a professora irá fazer depois da história, só assim a criança vai se apropriando
dessas nuances.
Para o professor esse conhecimento é muito importante, pois ele
pode se utilizar dos contos de fadas e dos outros gêneros como uma
importante ferramenta, estreitando suas relações com as crianças, trabalhando questões como racismo, bullying que são extremamente
cruciais para a criança e para o seu desenvolvimento, e criando, um
ambiente agradável de convívio seguro e confiável, o que contribui
para a aprendizagem e desenvolvimento, já que uma criança que
consegue se ver como protagonista, tem o direito de ser quem ela é,
e da mesma forma enxerga o outro, com empatia e respeito às diferenças. Aprender a fazer escolhas e considerar as consequências.
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A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NA SALA
COMUM

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de alfabetização de crianças surdas e sua possível integração nas séries iniciais do Ensino Fundamental, por meio de Revisão
Bibliográfica e Estudo de Caso. As informações colhidas permitiram observar que apenas uma
pequena porcentagem de crianças surdas consegue chegar à alfabetização. Concluiu-se que
isso se deve à falta de formação adequada e orientação correspondente de profissionais que
atuam na área, além da falta de incentivo do governo. É possível afirmar que a alfabetização
das crianças surdas ocorre de uma forma gradual, com dificuldades e acertos, tal qual as crianças ouvintes. O que difere é exatamente inseri-las. Uma das maiores dificuldades na alfabetização dos surdos está relacionada à língua, visto que a Libras é visuogestual. É importante
considerar a LIBRAS como a primeira língua para o surdo e o trabalho com o Bilinguismo no
contexto da inclusão, com o intuito de colaborar com a prática pedagógica do educador.

Palavras-chave: Deficiente Auditivo; Alfabetização; Inclusão; Libras.
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INTRODUÇÃO

U

m dos maiores desafios da atualidade é garantir uma escola que efetivamente
eduque todas as crianças e jovens, superando não apenas as consequências
da retenção e evasão, mas também lhes assegurando o acesso ao universo do
conhecimento e o desenvolvimento de uma consciência crítica e cidadã que lhes possibilite enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.
Apesar da implementação de um conjunto de medidas na área da educação no Brasil,
causando profundas mudanças no funcionamento dos sistemas de ensino, os resultados ainda
são preocupantes. Estudos realizados pela UNESCO e pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) declaram que aproximadamente 42% das crianças não
conseguem concluir o Ensino Fundamental.
Outro aspecto realçado além do elevado percentual de “desistentes” da vida escolar é a
qualidade da aprendizagem dos alunos, manifestada na incapacidade de interpretar e entender
enunciados de problemas e no baixo índice de conhecimentos gerais (DUBOC, 2019).
No caso dos alunos com deficiências a situação se agrava. De acordo com o Ministério
da Educação e Cultura (MEC), são cerca de seis milhões de alunos em idade escolar e apenas
55.000 têm atendimento. Dos quais, 31.825 são deficientes auditivos matriculados no Ensino
Fundamental, em que apenas 899 alcançam o Ensino Médio.
O que significa que uma parcela expressiva vai sendo deixada de lado no decorrer do
percurso da escolarização, proveniente de um processo de seletividade, exclusão, marginalização e negação de direitos (DUBOC, 2019).
Dessa forma, conforme Duboc (2019), a ESCOLA PARA TODOS vivencia uma crise, visto que, em muitas situações não consegue cumprir o seu papel de agente de integração social e
de emancipação, em virtude de não produzir a mobilidade social esperada por muitos indivíduos
para quem a escolarização compõe o melhor instrumento que poderia haver para se apropriar
de conhecimentos necessários à participação mais efetiva na vida em sociedade.
Mesmo sendo amparado pela Lei, o indivíduo com deficiência não tem seu direito à
Educação assegurado por completo. O que se observa é a aceitação das escolas somente para
o cumprimento da lei, não havendo especialização ou uma estruturação adequada à inclusão
eficaz. Assim, os alunos acabam isolados dos demais, excluídos da mesma forma (SANTANA,
2019).
Tem-se como pressuposto a existência de uma baixa porcentagem de crianças surdas
que conseguem chegar à alfabetização, em virtude da falta de formação adequada e orientação
correspondente de profissionais que atuam na área, sobretudo, com relação à Língua Brasileira
de Sinais (Libras), além da falta de incentivo do governo, tanto financeiro como de formação (DI
PIERRO; JOIA, RIBEIRO, 2019).
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A dificuldade na alfabetização dos indivíduos surdos também está bastante vinculada às
questões da língua, visto que a Libras é visuogestual e sua gramática é diferente à da Língua
Portuguesa. A aprendizagem da Língua Portuguesa na modalidade escrita para o surdo, acontece da mesma forma que a do ouvinte de uma segunda língua (ZAMPIERI, 2010).
Segundo as metas do Bilinguismo, anteriormente à aprendizagem dessa segunda língua,
é preciso garantir ao surdo, primeiramente a aquisição da língua de sinais, que lhe permitirá
formar-se como sujeito da linguagem e, em consequência, proporcionará um suporte linguístico
para que ele aprenda uma segunda língua.
Conforme Zampieri (2010), assegurar ao surdo a aquisição da Libras como primeira
língua representa afirmar que nem todos os surdos a conhecem, em razão de a maioria ter
pais ouvintes. A descoberta da surdez acontece, geralmente, ao chegar à escola, o que gera
um atraso em seu desenvolvimento cognitivo, em razão da falta da Libras e não por ser surdo;
resultante das condições sociais e educacionais não oferecidas com relação à aquisição e desenvolvimento da linguagem.
Assim sendo, este trabalho tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a aprendizagem e a integração das crianças surdas nas séries iniciais do Ensino Fundamental, enfocando a aquisição da Libras. O que se pretende é compreender como se desenvolve a alfabetização
dessas crianças e sua integração dentro do contexto de uma escola municipal regular, localizada
em Pirituba, onde foi desenvolvida a pesquisa. Utilizou-se ainda a Pesquisa Bibliográfica para
fundamentar a parte teórica do trabalho.
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PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE
SURDOS

Não se pode considerar essa mudança
como metodológica, pois, são as concepções
sociais, culturais e antropológicas sobre o sujeito surdo e a surdez que estão sendo aprofundadas, por meio da divulgação de educação
bilíngue e bicultural. Neste quadro, considera-se a educação bilíngue como aquela constituída pela língua comum e a língua de sinais
(MOURA, 2006).

Por volta do século XVI, os indivíduos
com deficiência auditiva eram avaliados como
intelectualmente inferiores e, por isso, eram
trancafiados em asilos. Entretanto, essa ideia
foi diluída quando se percebeu que o surdo tinha a capacidade de aprender a se comunicar,
não apenas por língua de sinais. A partir daí
Góes (2000) afirma que há uma difisurgiram quatro filosofias de ensino: Língua de
Sinais, Oralismo, Bilinguismo e a filosofia da culdade no uso da linguagem escrita por cauComunicação Total.
sa das mediações sociais da aprendizagem e
fracasso das práticas pedagógicas, tanto na
De acordo com Santos (2019), no Bra- alfabetização de ouvintes como dos surdos.
sil, a educação dos surdos apareceu no Se- As experiências de alfabetização revelam que
gundo Império por intermédio das influências as construções de escrita de crianças surdas
trazidas pelo francês Hernest Huet. Nesse pe- apresentam uma sequência de palavras que
ríodo, foi criado o Instituto Nacional de Surdos- não respeitam a ordem convencional da língua
-Mudos (atual INES - Instituto Nacional de Edu- portuguesa e os enunciados são compostos
cação dos Surdos). Iniciou-se com a Língua de nomes que substituem os verbos.
de Sinais, depois fez-se uso do Oralismo puro
(1911) e, finalmente, adotou-se a ComunicaEsses resultados remetem que a históção Total (em torno de 1970).
ria escolar dos alunos surdos é constituída de
Como é sabido, a língua de sinais oficial do Brasil é a LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais). É importante focar que existem outras
línguas de Sinais. Quem desenvolveu a ideia
foi o padre francês Charles Michel de I’Epée conhecido como Abbé (Abade) l’Epée, em torno de 1700. Na verdade, ele criou um sistema
de sinais para alfabetizar crianças surdas que
serviu de base para o método utilizado na atualidade e fundou a primeira escola para surdos.
Tal método foi aperfeiçoado no decorrer do
tempo chegando ao que existe hoje (SKLIAR,
2005).

experiências restritas e condições de produção
de conhecimento pouco favoráveis ao domínio
da língua portuguesa. As aprendizagens são
pobres, de uso escasso da linguagem escrita,
provavelmente porque as propostas educacionais possuem uma “linguagem filtrada”, com
ênfase em regras gramaticais.

No espaço escolar, a educação especial para surdos é o espaço usual no qual são
produzidas e reproduzidas técnicas e estratégias de naturalização dos surdos em ouvintes e
onde a surdez é disfarçada, oprimindo crianças
surdas e negando as identidades sociais que
Segundo Skliar (2005), nas últimas lhes poderiam estar disponíveis como adultos
três décadas, é possível observar um conjun- surdos (SALLES et al, 2004).
to novo de discursos e práticas educacionais
Conforme Salles et al (2004), há um
que mostram os efeitos devastadores do enorme fracasso escolar, produto da hegemonia de movimento de tensão e rompimento com a
grupos dominantes na educação dos surdos, educação especial para construção de um
baseada em um modelo médico que busca a território mais expressivo para a educação de
normalização e correção da surdez, negando surdos. Para Skliar (2005, p. 15), os Estudos
o conjunto de diferenças desse grupo em rela- dos Surdos em Educação precisam provocar
reflexões conduzidas em quatro níveis, a saber:
ção a qualquer outro.
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a) um nível de reflexão sobre os mecanismos de poder/saber, exercidos pela ideologia dominante na
educação dos surdos – o oralismo ou, melhor ainda,
o “ouvintismo” – desde suas origens até os dias atuais;
b) um nível de reflexão sobre a natureza política do
fracasso educacional na pedagogia para os surdos,
visando a uma redefinição do problema;
c) um nível de reflexão sobre a possível desconstrução das metanarrativas e dos contrastes binários tradicionais na educação de surdos;
d) um nível de reflexão acerca das potencialidades
educacionais dos surdos que possa gerar a ideia de
um consenso pedagógico (SKLIAR, 2005, p. 15).

A incompreensão desse aspecto, bem
como do termo surdo, de ser surdo e de suas
peculiaridades é carregado, no imaginário social, de estigma, de estereótipo, de deficiência,
e significa a urgência da necessidade de normalização, em antagonismo ao conceito da diferença (PERLIN, 2001).
Perlin critica as posições bilíngues,
e acredita que o esforço para universalizar o
surdo por meio da integração é uma forma de
mascarar uma sociedade que admite a diversidade, mas não a diferença.

Com base nas reflexões de Skliar, a comunidade surda não pode perder tempo, visto
que a educação dos Surdos precisa de muitas
transformações em seu benefício e também da
formação dos educadores não-surdos e surdos
que considere o consenso pedagógico, produto da comunidade surda e não só de teóricos
ouvintes.

A busca de soluções para os problemas vividos cotidianamente no universo escolar mediante grandes teorias sociológicas,
psicológicas, políticas e outras, não tem sido
suficiente para compreender o grande aumento da população pobre e o surgimento de movimentos culturais organizados com base nas
subjetividades e identidades em construção
Uma nova proposta deveria estar aten- (SASSAKI, 2010).
ta às atitudes dentro do espaço escolar e soPensar a escola, com base no parâmelicitar dos educadores uma visão crítica sobre
as narrativas e a manutenção da proposta por tro da linguagem possibilitará uma mudança
meio de suas ações. O uso da modalidade da no modo como a escola vê o sujeito e identifilíngua social para ensinar e avaliar submete o car os mecanismos de poder utilizados por ela
aluno surdo a um procedimento historicamente para impor saberes, valores, culturas e identiconstruído como forma única e universal, ratifi- dades. As políticas públicas de democratização
cando seu lugar de inferior cultural, pois, cen- da escola objetivam pluralizar o espaço físico
tra-se na forma em que ele é menos hábil e escolar sob o argumento legal de que todos
são iguais perante a lei e devem ter os mesonde reside o obstáculo físico.
mos direitos. Esse discurso sobre igualdade
As novas propostas deverão assegurar camufla outras narrativas e poderes desiguais
um trabalho com identidade do aluno surdo e, que mostram a discriminação e o fracasso esconsiderando o termo, Perlin (2001) aponta colar de muitos grupos culturais.
para o conceito do autor a identidade surda
que discorda do termo “anomalia”, apontando
que a identidade original dos surdos dentro da
cultura ouvinte é reprimida, estabelecendo uma
identidade de subordinação, mas que está
sempre em necessidade com o outro igual.
Portanto, o encontro surdo-surdo é essencial
para a construção da identidade surda. O surdo tem diferença e não deficiência, e não necessita ser ouvinte, pois não utiliza o mesmo
código simbólico (símbolos audíveis).
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PREPARAÇÃO DE PROFISSIONAIS
Segundo Bassani e Sbardelotto (2019),
é preciso preparar os profissionais para incluir
alunos com deficiências no Ensino Fundamental, visto que nesse processo, o professor estará ligado de forma direta a esses educandos
promovendo o desenvolvimento das habilidades para a prática pedagógica, contando com
a assessoria obrigatória de um programa assistencial infantil, que atende essas crianças na
escola.
A partir do momento em que existe preconceito da sociedade com relação ao deficiente auditivo, é necessário haver também educadores qualificados e ambiente apropriado
para o atendimento aos educandos, atenuando
essa problemática e enfatizando a perspectiva
de atender às exigências da sociedade; que só
atingirá sua meta quando todos os indivíduos
tiverem acesso à informação e conhecimento
suficientes para a formação de sua cidadania
(DUBOC, 2019).

Conforme Bassani e Sbardelotto
(2019), com o processo de inclusão dos alunos com deficiência no ensino fundamental, é
preciso considerar que as transformações são
frequentes, sobretudo quando se lembra que
toda a nossa tradição histórica tem sido preconceituosa e discriminativa. Com relação a
isso, os profissionais sabem que há uma grande preocupação no rendimento escolar, exigindo, portanto, que o professor esteja preparado
para atuar em situações constrangedoras, visto
que terá contato com diferentes tipos de educandos.
Existe ainda uma grande preocupação
referente à participação dos pais na escola,
visto que são poucos os presentes na educação escolar dos filhos. Muitas vezes, eles desconhecem a LIBRAS, fazendo uso de gestos
produzidos naturalmente.

Assim sendo, no processo de inclusão
escolar, é necessário que se realize um trabalho de conscientização, fundamental para a
construção de uma sociedade justa e igualitária, em que as diferenças sejam consideradas
Profissionais na escola na qual foi feito e respeitadas.
o Estudo de Caso, em Pirituba-SP, revelam que,
para o desenvolvimento das atividades pedaPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
gógicas com as crianças surdas, precisam receber assessoria da equipe pedagógica e de
Este trabalho tem como base metodointérpretes que atendem as necessidades des- lógica o tipo de pesquisa intitulado “Estudo de
ses educandos inclusos no ensino regular.
caso” com aspectos descritivos e exploratórios, como se pode ver a seguir:
A inclusão do deficiente auditivo deve
acontecer de forma integral e, sobretudo, digna
A Escola Municipal em questão fica lode respeito e direito à educação com qualida- calizada em Pirituba-SP, e possui como quade, atendendo tanto aos interesses individuais dro de funcionários: 1 diretora, 2 auxiliares de
como aos dos grupos sociais (DUBOC, 2019). turno, 1 secretária, 1 coordenadora, 2 professores orientadores de informática educativa, 4
A educação especial passa por uma cozinheiras, 2 recepcionistas e 6 agentes esmudança quanto à sua concepção e diretrizes colares.
legais. É necessário definir um plano de ação
A coordenadora da unidade escolar
político-pedagógico que abranja a inclusão dos
alunos com deficiências. É preciso ainda, lem- desenvolve um trabalho de orientação dos
brar que a Educação Especial esboça um pro- professores por meio de cursos e momentos
cesso de construção e compreensão de opini- de reflexão. Os pais também são atendidos e
ões relativas às orientações e diretrizes atuais. orientados pela coordenadora quando se faz
necessário, mas o encaminhamento para psi942
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cólogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas é
Conforme as entrevistas, os motivos
direcionado pelos ambulatórios e postos de para os pais procurarem as escolas especiais
saúde da região.
variam muito: por indicação de escolas ou
profissionais da saúde; por não conseguirem
Essa escola atende uma população de acompanhar a classe; por recomendação de
baixa renda, famílias de baixo poder aquisiti- outras mães que já haviam matriculado seus fivo com pouco ou nenhum recurso. Os profes- lhos nas escolas especiais; por demonstrarem
sores são especialistas em educação do de- um certo receio quanto ao preconceito que cerficiente da audiocomunicação, trabalham em ca uma escola normal ou pela busca de atendiconjunto nos planejamentos das aulas dando mento especializado ao filho.
ênfase nas atividades audiovisuais, utilizando
preferencialmente uma proposta bilíngue.
Entre as dificuldades citadas em relação à adaptação, foram relatados momentos
como a falta de comunicação, inibição, preconceito, dificuldade de aceitação própria, falta de
comunicação do aluno com a própria família.
No caso de uma maior dificuldade de adaptação, a mãe é convidada a ficar com o filho
por um período na escola, mas, geralmente os
alunos se adaptam rapidamente, necessitando
Para a amostragem, foi utilizado um
apenas de um tempo mínimo para aprenderem
questionário específico para a diretora e a coalguns sinais básicos e se fazerem entender
ordenadora da escola, e contou-se com a parpelos demais.
ticipação voluntária de dez professoras da unidade escolar, cujos cargos ocupados são de
As classes são formadas por um númeeducação infantil ou séries iniciais do Ensino
Fundamental. Foram entrevistados 15 alunos, ro reduzido de alunos para garantir total atenpais e voluntários, por meio de questionários ção e desempenho: de 5 a 8 alunos para a
Educação Infantil e até 10 alunos no Ensino
objetivos e semiabertos.
Fundamental. Os professores, obrigatoriamenNo geral, trata-se de uma escola que te possuem nível superior em educação para
adota uma metodologia bilíngue com ativida- deficiente da audiocomunicação, exigência do
des diversificadas dando ênfase ao ensino au- estatuto dos professores da rede municipal de
diovisual. De acordo com as respostas obtidas ensino.
nos questionários da diretoria e coordenadora,
Nessa unidade, não há outros profiso grupo de alunos dessa unidade iniciou as
atividades com autoestima muito baixa e são sionais atuando em projetos, como fonoaudióconsiderados carentes de atenção, valorização logos e psicólogos, mas a escola garante um
espaço de trabalho com os pais de alunos,
e financeiramente também.
particularmente, no que diz respeito à língua
Os alunos possuem uma vida social de sinais, muito procurada em virtude da difique envolve outros amigos surdos, formando culdade dos mesmos em se comunicar com o
pequenas comunidades com ponto de encon- próprio filho. Não há um projeto de participatro em shoppings para conversar e relaciona- ção obrigatória, há famílias comprometidas e
mentos amorosos. Na escola, encontram um outras que apenas fazem a matrícula e enviam
lugar para compreender e serem compreendi- o aluno para escola.
dos; sentem-se mais à vontade e seguros, sem
preconceitos.
Para a pesquisa, foi verificado como
ocorre o processo de alfabetização das crianças surdas, quais as estratégias utilizadas, qual
a metodologia aplicada. E ainda, se há respostas às atividades propostas e se realmente
ocorre uma integração paralela à alfabetização.
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Conforme as respostas obtidas, dentro da escola não há manifestação de preconceitos, pois, todos interagem com iguais, mas
muitos já presenciaram alunos sendo discriminados e considerados como deficientes mentais e incapacitados. A escola torna-se um refúgio para os alunos, um redutor de segurança e,
porque não dizer, de isolamento também.
Os alunos apresentam muitas experiências de sucesso, de progresso e interesse em
aprender. Entre elas, os projetos de leitura e
“contadores de histórias”, sempre respeitando
a língua de sinais e nunca com imposição da
linguagem oral. Na escola, acredita-se que a alfabetização está presente em todos os momentos, e se constrói a cada dia, tornando difícil
atingir um número ou um percentual de alunos
alfabetizados anualmente.
As respostas obtidas com os professores apresentam, em unanimidade, uma preocupação com a autoestima de cada aluno e
a dificuldade de comunicação com a própria
família e amigos. Os professores encontram
certa dificuldade em relação ao excesso de burocracia exigida pela prefeitura municipal, mas
consideram extremamente importante e eficaz
a atuação e apoio da coordenação e direção
da escola. No entanto, o que dificulta a prática
pedagógica é a resistência dos pais em relação à Língua de Sinais, à pressão pela alfabetização rápida, comparando o surdo com o ouvinte e desejando que o próprio filho apresente
a mesma evolução e fases que uma criança
ouvinte.
Há encontros semanais dos professores para planejamento de aulas, reuniões com
a coordenadora, tanto para os pais como para
os professores. Existe uma dificuldade de compatibilidade de horário, pois nem todos os professores trabalham só em uma escola.
Para alfabetização dos alunos com
deficiências, o grupo de professores trabalha
com a proposta do bilinguismo com a língua
portuguesa como Segunda língua, Libras e atualmente projeto de leitura que enfatiza um tema

motivador (fábulas). Além disso, são utilizados
diversos recursos, como cartazes, vídeos, revistas, fotos, transparências, CD-ROM, dramatização, tv, jogos pedagógicos e muitos outros
recursos com ênfase no trabalho audiovisual.
Os professores são unânimes ao afirmarem que não há uma média ou percentagem a ser atribuída aos alunos alfabetizados
atualmente. O processo é longo e contínuo se
estendendo por toda vida, pois, cada conhecimento novo é considerado como uma conquista e construção.
Nas informações obtidas com os questionários dos pais, é possível constatar que a
maioria preocupa-se com a dificuldade de comunicação do filho, buscando na escola para
surdos a melhor forma de ajudá-los. Muitos sabem da dificuldade de alfabetizar os alunos,
uma vez que precisam aprender duas línguas,
mas, primeiro é preciso aprender a se comunicar, viver em sociedade para depois conhecer
e se utilizar da língua portuguesa. Nesse sentido, há muitas frustrações em relação à pressa
que os pais possuem para que os filhos se integrem na sociedade.
Todos eles conhecem a Lei sobre o ingresso a criança com deficiência em escolas
normais, mas nenhum deles acredita no sucesso dos filhos nesse meio, pois, afirmam necessitar de atenção individual especializada, com
professores formados e profissionais também
especializados, o que não ocorre no ensino
normal.
O medo do preconceito na sociedade
é muito grande e os pais acreditam que, sendo
alfabetizados, os filhos terão menos dificuldade no trabalho, na vida social. Na escola, eles
são informados do processo e da possibilidade de um longo período de espera para que
isso aconteça. São orientados a valorizar cada
conquista do filho, mas o início é muito difícil
para ambos os lados. Aos poucos, com o visível progresso dos filhos, os pais procuram participar mais, valorizar a escola e o aprendizado,
incentivando da melhor forma possível.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é um direito assegurado a todas as crianças independentemente de suas
condições financeiras, sociais, intelectual ou física. A Constituição Federal garante esse direito e,
pelo menos na teoria, ele é exercido.
O que se observa atualmente, dirigindo-se especialmente às crianças surdas, é sim uma
preocupação com sua educação, com seu exercício da cidadania, com sua vida de um modo
geral, mas não se vê essa preocupação sendo feita por todos os segmentos envolvidos.
Professores dedicam-se a eles, tanto na transmissão dos conteúdos referentes às séries
regulares como também no que diz respeito ao ensino da linguagem de sinais, para que eles de
uma forma efetiva possam participar do mundo em que estão inseridos.
Até que ponto realmente eles estão inseridos? Na escola onde foram realizadas as entrevistas, estudam crianças ouvintes também, mas cada uma em suas classes regulares, com sua
professora e não há a inclusão das crianças surdas nessas classes.
Eles têm sua professora especialista, sua sala adaptada e desenvolvida de acordo com
sua necessidade e seus colegas igualmente surdos. É como se fosse uma escola dentro de
outra escola. O que falta não é boa vontade, não é interesse por parte dos alunos ouvintes e
dos outros professores, mas sim um esclarecimento e um conhecimento do mundo dos surdos.
Como comunicar-se com eles, se não sabe a linguagem deles? Muitos tentam, fazem
gestos incompreendidos, os tratam como pessoas “incapazes”, mas por essa falta de conhecimento. E o que acaba ocorrendo é o distanciamento dos alunos: os ouvintes não se aproximam,
por não saberem como interagirem com eles e as crianças surdas participam quase que exclusivamente do contexto da sua sala de aula.
Por outro lado, pode-se perceber que a alfabetização ocorre nos mesmos parâmetros
que todas as crianças. Algumas têm dificuldade, outras desenvolvem-se mais rapidamente. Os
professores buscam e desenvolvem suas estratégias de acordo com o nível cognitivo de cada
uma, levando em conta suas necessidades de aprendizagem.
Jogos, atividades diversificadas, aulas esportivas... todas são utilizadas no processo
de ensino-aprendizagem e quando um caminho não surte efeito, e outro é tomado, tal qual nas
classes com os alunos ouvintes. O que pode ocorrer, e isso não é raro, é a “confusão” gerada
entre o entendimento da língua portuguesa e a linguagem de sinais. É como se, para escreverem
utilizassem um “idioma” e para comunicar-se utilizassem outro “idioma”. São dois mundos que
correm paralelamente.
Diante disso, foi possível perceber que a inclusão escolar dos alunos surdos nas séries
iniciais do Ensino Fundamental promove algumas transformações que devem ocorrer antes de
sua presença na escola, como a capacitação dos profissionais, bem como mudanças que acontecem quando as especificidades são identificadas.
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Assim, este estudo vem ratificar que a inclusão de alunos surdos na sala de aula do
ensino comum é uma proposta não vinculada apenas com as questões da surdez, mas com
questões que envolvem um repensar na diferença tendo em vista que outros caminhos precisam
ser percorridos para que esses indivíduos tenham a possibilidade de tornar-se pertencentes a
uma sociedade cuja maioria é de ouvintes.
Dentre esses ouvintes, outras diferenças também existem, só que também não são contempladas, isto é, vivemos em uma sociedade que também não reconhece as necessidades dos
ouvintes, que não tem um olhar para suas singularidades.
Em face disso, pode-se concluir que a alfabetização da criança surda dá-se de uma forma gradual, com dificuldades e acertos, tal qual as crianças ouvintes. O que difere é exatamente
onde essas crianças estão inseridas, pois, quando não estão em escolas especiais, frequentam
escolas regulares, mas com suas salas separadas.
Em algumas instituições as crianças surdas são colocadas nas classes de ouvintes, mas
não há um preparo suficiente dos professores, especialmente no que diz respeito à linguagem
de sinais, para poder haver uma comunicação eficaz. Os conteúdos necessitam ser transmitidos
de forma clara e objetiva e se o professor não falar a mesma linguagem que seus alunos, como
poderá ocorrer a aprendizagem?
Na visão do surdo, as condições oferecidas na escola regular não correspondem às
suas necessidades de aprendizagem. Conforme os entrevistados, a escola para surdos parece
representar a única forma de ensino para eles. Na verdade, o primordial é garantir as condições
necessárias ao seu desenvolvimento, tais como: a Língua de Sinais como principal meio de
comunicação e ensino; a capacitação dos professores; a proposição de um currículo que contemple as especificidade do aluno surdo e sua cultura; critérios de proporção entre os sistemas
linguísticos (LIBRAS – Português) nas correções escritas na língua portuguesa; e a abertura
de espaço para a organização da comunidade surda e para as manifestações culturais dessa
comunidade.
Considerando tais condições necessárias, mesmo que ainda não sejam suficientes, é
possível que as mesmas consigam se tornar viáveis nas escolas regulares, nas escolas especiais ou ainda nas escolas exclusivamente de surdos. Independentemente do espaço onde tais
condições venham a suceder, o importante e urgente é permitir que a vontade da comunidade
surda se concretize: que os surdos sejam incluídos num processo efetivamente educacional.

946

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

SALLES, H. M. M. L et al. Ensino de Língua Portuguesa para Surdos. Caminhos para a prática pedagógica,
Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos,
2004.

REFERÊNCIAS

SANTANA, J. O. Educação Especial: inclusão de crianças especiais em salas de ensino regular. Disponível
em: <http://www.contabilizando.com/ monografiapedagogia.htm>.
SANTOS, S. P. Sons do Silêncio: memória e inclusão
social do surdo no Brasil. Disponível em: <http://editora-arara-azul.com.br/cadernoacademico/volume8_
serie_i_ stela_santos.pdf>.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade
para todos. 8. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010.

BASSANI, C.; SBARDELOTTO, D. A. A importância do
ensino de libras na Educação Fundamental. Disponível em: <http://www.faesi.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=224:a-importância-do-ensino-de-libras-na-educação-fundamental&catid=75:portal-do-saber &Itemid=222>.

SKLIAR, C. A Surdez, um olhar sobre as diferenças. 3.
ed. Porto Alegre-RS: Mediação, 2005.
ZAMPIERI, M. A. Libras e Língua Portuguesa nas séries
iniciais do Ensino Fundamental. Dissertação (Pós-Graduação em Educação) – PUC. São Paulo, 2010.

DI PIERRO, M. C.; JOIA, O.; RIBEIRO, V. M. Visões da
educação de jovens e adultos no Brasil. Cad. CEDES,
Campinas, v. 21, n. 55, Nov. 2001. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622001000300005&lng=en&nrm=iso>.
DUBOC, M.J., O. A formação do professor e a inclusão educativa: uma reflexão centrada no aluno surdo. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/
ojs-2.2.2/index.php/educacaoespecial/article/viewFile/4407/2580>.
GÓES, M. C. R. Com quem as crianças surdas dialogam em sinais? São Paulo: Lovise, 2000.
MOURA, M. C. O surdo: caminhos para uma nova
identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2006.
PERLIN, G. T. T. Identidades surdas. In: SKLIAR, C.
Um olhar sobre as diferenças. 2ª ed. Porto Alegre:
Mediação, 2001.

947

Revista Revista
Educar FCE
- 37 ªFCE
Edição
Educar
- 37- Dezembro/2020
ª Edição - Dezembro/2020

NATHALIA SOUZA LACERDA

Graduada em Pedagogia pela FACULDADE
UNISANTA RITA (2015); Pós-graduada em
Ludopedagogia pela Faculdade Campos Elíseos (2018); Pósgraduada em Teatro e Educação pela Faculdade Campos
Salles (2019); Professora de Educação Infantil e Ensino
Fundamental I, na EMEI MARIA LÚCIA PETIT DA SILVA.

948

ª Edição
- Dezembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 37 -ª 37
Edição
- Dezembro/2020

JOGOS TEATRAIS NA ESCOLA PÚBLICA: UM
EXPERIMENTO COM CRIANÇAS PEQUENAS DE
QUATRO A CINCO ANOS

RESUMO: Este trabalho acadêmico tem como objetivo apontar possibilidades e caminhos para o
trabalho com jogos teatrais na primeira infância. Para tanto, utilizarei um projeto desenvolvido por mim na Escola Municipal de Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo – Emei Maria
Lúcia Petit da Silva, local onde trabalho como professora de educação infantil para oferecer
subsídios teóricos e práticos para professores que queiram trabalhar com jogos teatrais, mas,
que não sabem por onde começar. Este estudo busca comprovar que o trabalho com jogos
auxilia o aluno a trabalhar em equipe, a expressar suas emoções e sentimentos, a explorar
expressões faciais e corporais e ainda a estimular a imaginação e criatividade.

Palavras-chave: Jogos Teatrais; Teatro; Educação; Primeira Infância. Educação infantil.
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INTRODUÇÃO

O

teatro como ferramenta na educação brasileira surge com a chegada dos Jesuítas em que o Padre José de Anchieta através da linguagem teatral buscava
difundir os preceitos religiosos de seu interesse para os índios.

O teatro após a fase jesuítica volta a ganhar força com o movimento escolanovista,
que colocou o ensino de arte como um componente necessário à educação e instituiu que as
escolas trabalhassem com atividades físicas, manuais e lúdicas. Em 1971 foi publicada a lei
5692/71 que exigia um professor de artes (Artes Plásticas, Educação Musical e Artes Cênicas)
nas escolas.
Nessa fase progressista da educação acreditava-se no desenvolvimento da criança conforme suas possibilidades e o professor era um guia, desse modo, o educador não devia ensinar teatro, mas, possibilitar o exercício da imaginação e criatividade da criança, oferecendo
um ambiente de experimento. Os professores passam a valorizar o processo educativo e não o
resultado dele.
A partir dos anos 80, constituiu-se o movimento Arte-Educação que buscava a valorização e inovação do ensino de arte. Esse movimento, muito influenciou a construção e regulamentação da nova LDB (Lei n. 9.394/96) e o documento Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
MEC, 1997).
O referido movimento tem em Ana Mae Barbosa uma de suas principais representantes.
Foi ela quem desenvolveu a Proposta Triangular, que sugere que o ensino da arte seja desenvolvido em três grandes eixos: o fazer artístico, a contextualização histórica e a apreciação estética
(BARBOSA, 1991). Ideais presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte.
No Brasil, o sistema de jogos teatrais ganha força na década de 70, devido a diversas
pesquisas acadêmicas em torno de suas potencialidades e ao oferecimento de um sem número
de cursos de formação inicial e continuada a professores e coordenadores de oficinas teatrais.
Essa ampla adesão se explica, entre outros motivos, pela sua estrutura envolta no jogo tradicional de regras, que faz parte de todas as culturas em todos os tempos históricos, essa proposta
permite o acesso ao jogo teatral a pessoas de diversas origens, desde o aluno mais humilde ao
aluno que vive num ambiente de classe média alta.
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POR QUÊ JOGOS TEATRAIS?
Os jogos teatrais, sempre me encantaram desde quando os estudei em cursos livres,
bem como os embasei para as minhas monografias dos cursos de licenciatura em Pedagogia e Pós Graduação em Ludopedagogia dado
o seu caráter livre e recreativo que primeiramente conecta o adulto ao seu ser criança antes mesmo dos conceitos teatrais propriamente
ditos.
Desde então, as pesquisas que fiz
apontam o uso dos jogos para crianças a partir
de 6 anos em diante, não havendo indicações
de aplicação dos jogos teatrais para a primeira
infância. Diante desse dado, inquietei-me e enquanto educadora de crianças de 4 e 5 anos,
acreditei que poderia utilizar os jogos teatrais
para favorecer o aprendizado dos educandos
ainda que tão pequenos.

Mantovani e Navarro estabeleceram
etapas evolutivas para cada idade. Nesta pesquisa vamos nos ater a idade em que foi feito o experimento que foi nomeado por ambos
como “Etapa Prévia” e refere-se a crianças de
três a cinco anos, como afirma Rosário Navarro e Alfredo Mantovani (2016, p. 22):
Nesta etapa, a ação é individual e espontânea, para
posteriormente dar passagem a jogos compartilhados
à medida que a criança vai perdendo seu egocentrismo. Localizados na etapa de três a cinco anos, qualquer fato, elemento ou motivação é ponto de partida
para um jogo de caráter simbólico e para se introduzir
a imitação de papéis sociais que interagem no seu
entorno (NAVARRO; MANTOVANI, 2016, p. 22).

Este conceito apoiou e direcionou o
meu planejamento com o Projeto que apliquei,
pois, iniciei o trabalho pedagógico com jogos
individuais e aos poucos fui introduzindo jogos
que envolviam a cooperação à medida que os
alunos iam amadurecendo e perdendo a visão
egocêntrica de mundo. Tal qual, afirma Ingrid
Os estudos de Piaget apontam a fase Koudela (2017, p. 38):
de dois a sete anos como o estágio pré-operatório nesta fase, as crianças vivenciam o ego- Na atividade de grupo, o jogo deve ser orientado
centrismo e vivem o mundo baseadas apenas e governado por um objetivo coletivo, que auxilie a
criança a superar a fase egocêntrica e o subjetivismo
em si mesmas.
No livro O jogo dramático de cinco aos
nove anos, os autores Rosário Navarro e Alfredo Mantovani concebem que o teatro trabalhado com crianças é algo que evolui conforme a
idade dos pequenos e deve ser pensado conforme a característica de cada idade ou grupo
etário.

individualista. O ensino do teatro pode ser visto como
uma fusão deliberada entre o jogo simbólico e o jogo
de regras (KOUDELA, 2017, p. 38).

O jogo teatral é intencional e dirigido a
observadores ou a uma plateia. Esta concepção do jogo surge com a proposta metodológica para o ensino de teatro de Viola Spolin
(1999) que acredita que o jogo teatral na educação trata do crescimento pessoal e entendiSobre tal afirmação, compreende-se mento cultural dos educandos através da inteque é necessário adequar aos alunos os jogos, ração com a linguagem teatral.
compreendendo sua fase de desenvolvimento
e maturidade, de modo que o professor consiEste sistema tem se revelado eficaz
ga alcançar os objetivos propostos com qual- para o ensino de crianças e adultos, e por essa
quer idade em que for trabalhar. Esse planeja- razão seu nome é tão fundamental na área
mento conforme a faixa etária é imprescindível educacional desde a pré-escola até o ensino
para que o professor ofereça aulas interessan- superior quando se fala de teatro e educação.
tes e significativas, pois, desse modo, atinge Os benefícios dos jogos teatrais perpassam
exatamente aquilo que o aluno precisa e tem todos os conceitos importantes para a primeiinteresse em aprender.
ra infância, fase destinada prioritariamente ao
brincar e à interação social. Nesta fase da vida,
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a criança está conhecendo o mundo a seu
A IDEIA COLOCADA EM PRÁTICA:
modo particular, já possui em sua maioria das PROJETO ABRAM AS CORTINAS, OS JOvezes a fala bem estruturada e utiliza o brincar GOS TEATRAIS CHEGARAM!
como meio de expressar seus sentimentos e
A escola em que fiz o experimento foi
pensamentos.
a Emei Maria Lúcia Petit da Silva, está situada
Os jogos teatrais favorecem a expres- na Rua Solar, nº 303 , Jardim Peri, São Pausão facial e corporal, auxiliam no desenvolvi- lo, bairro com altos índices de criminalidade,
mento da imaginação, trabalham com as in- pobreza e tráfico de drogas. A escola atende
terações sociais, pois, são feitos em grupos, crianças de quatro a cinco anos do município
de São Paulo.
permitem expressar emoções e sentimentos,
possibilitando momentos de brincar com uma
As salas de aula possuem 35 alunos
intencionalidade pedagógica que une a brinca- cada para cada educador. A partir deste bredeira ou jogo as interações, condizentes com a ve panorama sobre o espaço escolar, iniciei a
proposta de ensino da educação infantil.
pesquisa na sala em que ministro aulas para
crianças da faixa etária mencionada.
O projeto aplicado que fiz, buscou distanciar as crianças da crença de que teatro
O Projeto Especial de Ação de 2019
são pessoas interpretando peças, logo que da escola intitulado: “O Corpo e suas formas
me posicionei sobre o projeto as professoras de expressão”, buscava projetos em que fosse
da escola, já perguntavam se eu iria fazer uma trabalhada a corporeidade dos alunos, já que
estes muitas vezes agitam-se nas cadeiras,
apresentação com as crianças.
pela necessidade visível de colocar o corpo
De imediato, respondi que não e co- em movimento para compreender suas possimentei com elas que o teatro em sala de aula bilidades.
não precisa estar vinculado somente a apresentações e que eu não acreditava que esta
seria a melhor forma de trabalhar com a linguagem visto que as crianças são muito pequenas e o estudo de uma peça poderia se tornar
cansativo e enfadonho. E esse não era o meu
objetivo. Peter Slade (1978, p.35), autor pioneiro no estudo do teatro para crianças reitera tal
afirmação:

A Educação Infantil é um espaço elevado para que a criança viva profundamente
a sua corporeidade, experimentando a liberdade de expressão dos movimentos. Foucault
(2013) em seus estudos retrata como eram o
poder disciplinar e controlador sobre o corpo
nas escolas dos séculos XVIII e XIX, os que
percebemos que ainda impera nos dias atuais,
em que as crianças seguem rotinas rígidas e
são conduzidas à realização de atividades que
Todas as crianças são artistas criativos. Não pense, visam prepará-las para a sistematização da fusó porque elas copiam algumas coisas da vida real, tura jornada escolar.
que isto testemunha contra aquela afirmativa; usam a
experiência da vida para enriquecimento, experimentação e prova. Mas pense bem antes de ofender-lhes
coisas potentes, tais como o nosso teatro, para as
copiarem cedo demais na sua vida (SLADE, 1978,
p.35).

A essa obediência passiva, Foucault
denomina “corpos dóceis”, aqueles que recebem com naturalidade o que é transmitido,
sujeitando-se a uma educação fragmentária
(MOREIRA, 1995). Corpos dóceis não eram o
que eu gostaria de reproduzir, sobretudo vista
a desigualdade social daquela região, a minha
Coletadas todas as informações aca- vontade é de ver crianças com corpos empodêmicas a respeito do tema, iniciei a escrita do derados, questionadores e críticos, buscando
Projeto Abram as Cortinas: Os jogos teatrais sempre uma educação libertária.
chegaram!.
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Todo o trabalho foi norteado pelo Currículo da Cidade da Educação Infantil, publicado pela secretaria municipal de educação do
município de São Paulo (SME/DOT, 2019). O
documento traz a importância de oportunizar
às crianças o conhecimento das múltiplas linguagens, sendo a linguagem teatral uma delas,
em que a criança pode ter suas idéias expressadas:
O papel da(o) professora(or) é possibilitar o acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade e
apresentar as diferentes linguagens: desenho, pintura, teatro, fotografia, vídeo, música, dança, escultura,
colagem, etc. Apresentar a fotografia e as possibilidades de fotografar, o movimento e os modos diferentes de dançar, a modelagem e os diferentes materiais
para modelar, a construção com materiais diversos, a
fala com a poesia e o canto, os modos de desenhar
e pintar (SME/DOT, 2019).

AS RELAÇÕES DO CORPO NO ESPAÇO
E AS POTENCIALIDADES DOS
ESPAÇOS NO TRABALHO CORPORAL
O conceito aplicado com os alunos no
projeto foi o de permitir experimentações com
esse corpo, entender como ele funciona e até
onde ele pode ir, possibilidades de novas utilizações do corpo com o espaço, a apropriação
de diferentes corpos através de personagens
e dramatizações. O conhecimento também do
corpo do outro.
Busquei trabalhar ainda a compreensão
dos alunos a respeito de como é o seu corpo
nos diferentes espaços, e em diferentes planos
baixo, médio e alto. Abaixo algumas fotos de
momentos de massagem, em que foi possível
aos alunos conhecer o corpo do outro, entender o toque, permitir o contato do outro com o
meu corpo, pois, muitos tinham dificuldade em
tocar outro corpo que não o seu, e aos poucos
isso foi dando espaço à liberdade do toque
desde que com cuidado e respeito ao colega.
.

As atividades com jogos teatrais duravam em torno 45 minutos e acontecem dois
dias da semana durante dois meses, para realizarmos as atividades, precisávamos de espaço
e o espaço físico da sala de aula possui muitas
carteiras e cadeiras que ocupavam espaço e
não permitia um local agradável para o bom
uso do corpo para as atividades.
Diante da problemática, todos os dias
em que trabalhávamos o projeto os alunos me
ajudavam a afastar as mesas e cadeiras para
as extremidades da sala e com isso, ganhamos espaço ao centro para as atividades.
Essa ambientação do espaço permitia que os alunos já soubessem o que iríamos
trabalhar, e o fato de ajudarem a formalizar o
espaço de jogos teatrais, já inseria os alunos
na proposta que viria. Muitos eram os comentários entusiasmados e ansiosos: “Agora é aula
de teatro”, “Agora é hora de brincar de teatro”.
Segundo Children (2014), os ambientes apontam para os alunos idéias e probabilidades de novos acontecimentos o que favorece as relações das crianças neste espaço, pois
são espécies de paisagens de possibilidades e
de sugestões. Sendo assim, os espaços da escola favorecem as relações das crianças entre
si e com os materiais.
Reitero o pensamento de Children,
pois, as transições dos tempos e espaços nos
momentos da rotina escolar na educação infantil são facilitadas pela preparação do espaço, a
qual situa a criança do que será feito trazendo-a para o momento presente e não apenas na
ansiedade do novo.
Essa característica de arrumar sempre
a sala para as propostas teatrais trazia mesmo
a sensação de mudança e de preparação para
aprender nas crianças. Mesmo em momentos
em que elas estavam mais agitadas, elas colaboraram para criar essa atmosfera do jogo
teatral.
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OS JOGOS TEATRAIS: COMO TUDO
COMEÇOU?

Num outro dia, eu apliquei o jogo que
criei em que intitulei como “interpretação por
imagens”, em que foi apresentada algumas
imagens de ações e as espalhei em espaços
da sala, os alunos deviam ao meu sinal, que
nesse dia foi um soar de apito, se dirigir a uma
imagem e imitar aquilo que estavam vendo.

No primeiro dia de colocar o projeto
em ação, iniciei com uma roda de conversa
com os alunos sobre o que era teatro, se já
haviam ido alguma vez, e para minha surpresa
nenhum dos meus alunos haviam ido até um
E o resultado foi brilhante, eles repeteatro, apenas falavam de idas ao circo e de
peças apresentadas na escola pelas professo- tiam as imagens e buscavam acrescentar suas
sensações frente aquilo que viam. Esta atividaras.
de pode ser também utilizada para outras proExpliquei pra eles como era a atmos- postas como para ensinar passos de danças,
fera do teatro, mostrei fotos que os encanta- golpes de capoeira, até mesmo a metamorfose
ram, falei sobre os três sinais, conhecemos as da borboleta pode ser colocada em imagens
máscaras do teatro as quais reproduziram com para que os alunos as representem com o cormassinha de modelar. Foi perceptível o encan- po. Essas são algumas idéias que esta propostamento das crianças com o universo mágico ta simples me trouxe.
das artes cênicas.
Dando continuidade ao projeto, pedi
Esse foi o pontapé inicial da proposta. que os alunos deitassem no chão, fechassem
Os jogos teatrais que utilizei foram coletados os olhos e fossem aos poucos movimentando
de vivências minhas em cursos de teatro e de suas articulações e percebendo o seu corpo
leituras de livros da Viola Spolin (1999 e 2001), no espaço. Quando já estavam sentados, fizeIngrid Koudela (1984), Rosário Navarro e Alfre- ram a massagem em duplas com lego, passando Mantovani (2016) e Olga Reverbel (1989). do levemente o brinquedo no corpo dos coleNeste artigo irei destacar aqueles que foram gas. Todos participaram da massagem sem se
mais significativos para os alunos.
opor, entretanto, percebia desconforto por parte de algumas crianças ao serem tocadas, algo
Na primeira semana de jogos, comecei
que foi aos poucos cessando e se naturalizancom jogos individuais realizados com o grupo
do na turma. Essa foi uma ótima didática para
todo. Iniciei com uma caminhada no espaço
minimizar situações agressivas entre as crianlivre, ao ouvir o nome de um animal dito pelo
ças que ocorriam em sala, pois, ao receber a
educador, os alunos deveriam imitá-lo com
massagem os alunos ficavam mais calmos e
movimentos e sons. Muitos pediam pra imitar
se sentiam acolhidos uns pelos outros. Neste
determinados animais por ser mais desafiador
como a girafa, que os percebi sem saber como sentido de jogos que trabalhem a expressão
representar e aos poucos foram criando movi- corporal vou destacar os mais significativos desenvolvidos:
mentos e sons.
O que foi muito interessante observar
que alguns alunos esticavam-se como tentativa
de fazer o tamanho da girafa numa proposta
de imitação que fazia sentido para o imaginário
deles. Esse jogo é muito semelhante à brincadeira que seu mestre mandou, algo muito
característico dos jogos teatrais é que eles se
originam das brincadeiras tradicionais de infância.

Jogo do Balão
Os alunos, agachados, deveriam encher o corpo que agora havia se transformado
em balão, ir enchendo, enchendo, até que depois de muito cheio, os balões deveriam voar,
neste vôo surge um vento forte em que puxa
o balão para uma árvore onde fica preso e vai
murchando até cair no chão.
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Jogo do Balão (variação)
Os alunos imaginam balões caindo do
teto, e vão tocando o objeto com as partes do
corpo mencionadas pela professora. As crianças de fato imaginam esse balão caindo e para
cada uma via uma proporção de tamanho e de
impacto diferentes, eles comentavam durante
todo o exercício sobre as cores de seus balões
imaginários, o tamanho e as suas possibilidades que eram muitas.
Um aluno disse que o balão dele ia
até a lua e voltava para sua perna porque ele
era mágico. Neste simples jogo percebe-se o
quanto a criança pode brincar apenas utilizando o seu corpo como “brinquedo” e sua “imaginação” como potência.
Hipnotismo Colombiano
Um aluno põe a mão a poucos centímetros do rosto de outro; este como hipnotizado deverá manter o rosto sempre a mesma
distância da mão do hipnotizador. O líder inicia
diversos movimentos com as mãos, retos, circulares, para cima, para baixo, fazendo com
que o companheiro execute com o corpo todas
as estruturas musculares possíveis.
As mãos do hipnotizador não podem
nunca fazer movimentos rápidos, pois, desse
modo o hipnotizado não consegue acompanhar
a movimentação. Com os alunos coloquei uma
música ambiente e eles se entregaram muito
nesse exercício, a princípio foi difícil controlar a
ansiedade deles em fazer rápido, porque eles
tinham muitas ideias e queriam que os colegas
executassem. Eles mesmos foram percebendo
que o jogo perdia o objetivo naquela velocidade e aos poucos foram se tranqüilizando e
curtindo a proposta. É interessante oportunizar
a troca de duplas, pois, muitos alunos tinham
maior entrosamento com determinadas crianças na brincadeira o que tornava o jogo mais
desafiador.

Jogo do Olhar
Dois jogadores um de frente para o
outro, olho no olho, devem estipular qual será
o líder, o líder apenas com o olhar conduz o
outro jogador e andar pelo espaço de costas,
mais rápido, mais lento, abaixando e levantando, lembrando de nunca desgrudar os olhos
do parceiro. Após a primeira experimentação
inverte-se o líder. Neste jogo foi perceptível
que as crianças tal quais os adultos possuem
dificuldade em manter os olhos nos olhos de
outra criança. Muitos desviavam o olhar o que
incomodava os que estavam liderando, desse
modo tive que retomar a regra.
Jogo da Bola
Em círculo o professor molda sua bola
e mostra a sua bola imaginária para a turma,
após essa introdução inicia-se o jogo que nada
mais é que atirar a bola para os colegas, podendo sempre que quiser modificar o seu tamanho, peso, características.
Dos jogos que envolvem as expressões
faciais e o uso da voz, seguem abaixo.
Jogo da Pose
Neste jogo um aluno propunha uma
pose com expressões e os outros deviam imitar. Nesse jogo percebi os sentimentos que
as crianças queriam expor, pois, muitos fizeram expressões tristes ou enfurecidas. Quando
conversamos sobre o exercício um aluno falou:
“Hoje o coleguinha me bateu por isso eu to
bravo”, nesse momento notei que estávamos
começando a lidar com os sentimentos e os
alunos estavam tendo a oportunidade de perceber, representar e dialogar sobre, mostrando pra mim enquanto educadora que o teatro
pode ser um potente mediador de conflitos na
primeira infância.
Fantoches
Em círculo, os alunos devem colocar
o fantoche, improvisar falas com ele e passar
para o próximo. É importante que o professor
ofereça diferentes fantoches, bruxas, fadas,
príncipes, princesas, lobo, pessoas comuns
de diferentes raças, de modo a ter uma análi955
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se global de como a criança interpreta esses
personagens no seu universo. Este jogo parece simples, mas foi um dos mais significativos para a turma. Nessa sala eu tinha alunos
que falavam pouco devido à timidez e foi surpreendente vê-los falar quando colocavam o
fantoche, percebemos ainda, as crianças que
possuem um repertório maior de palavras as
quais ficavam interpretando com os bonecos
por mais tempo. Foi possível notar ainda o que
cada criança pensa sobre os personagens,
pois, a bruxa para alguns era má, para outros
nem tanto. A relação da criança com diversos
fantoches pode mostrar para o professor a vida
da criança e a forma como ela se relaciona
com o mundo e com ela mesma, pois, vivenciando esse outro personagem, a criança se
sente à vontade para expor seus sentimentos
de forma segura. Muitos alunos ainda, ao representar a mãe, impuseram gritos e ofensas
que claramente faziam parte do seu cotidiano.
Sobre tais resultados no jogo reitera o currículo
da cidade (SÃO PAULO, 2015, p. 14):

haver lá dentro. Muitas foram às falas das crianças sobre o que tinha dentro da caixa como um
unicórnio, uma princesa, uma boneca, um extraterrestre, entre várias outras suposições. Os
alunos em nenhum momento ficaram presos
ao tamanho da caixa para usar a imaginação.
Eles realmente deixaram fluir as idéias e compreenderam que a ideia era libertar a fantasia.
Estes foram alguns dos jogos trabalhados no projeto, os quais foram os mais significativos para os alunos, sendo um material para
professores de educação infantil iniciarem o
trabalho com jogos teatrais.

REVERBERAÇÕES ALCANÇADAS COM
O EXPERIMENTO

Grata foi a minha surpresa quando durante e ao fim do trabalho, os alunos pediam
aos pais que os levassem ao teatro e houve
respostas positivas quanto a isso, pois, em
reunião, os pais me perguntavam sobre onde
buscar teatro para as crianças e mencionei os
A expressão do bebê e da criança, espaços próximos à região que oferecem peportanto, é essencial à sua constituição como ças gratuitas como a Fábrica de Cultura da Capessoa. Quando se expressa, seja fazendo um choeirinha e o Centro Cultural da Juventude.
gesto, seja brincando, seja desenhando, seja
construindo alguma coisa, fotografando ou
Desse modo, percebi que apesar da
gravando uma situação, a criança afirma para impossibilidade de promovermos um passeio
si o seu aprendizado e a sua relação com as neste ano na escola até o teatro, o projeto estacoisas do mundo que vai conhecendo. É as- va adentrando os lares das crianças na formasim também que ela nos comunica sobre o ção de pessoas apreciadoras não só de teatro,
que percebe do mundo ao redor, sua própria mas, de cultura, e que isso poderia ampliar a
história, seus sentimentos. Por essa razão, o visão das pessoas daquela região humilde que
Currículo Integrador da Infância Paulistana afir- se vê longe do teatro devida o seu caráter ainda
ma que a escuta pela(o) professora(or) é fonte elitizado na cidade de São Paulo, tanto devido
importante de conhecimento, transformação e à localização dos teatros que não atingem as
qualificação da ação educativa (SÃO PAULO, regiões marginalizadas como relativo ao hábito
2015, p. 14).
do brasileiro de consumir cultura, sobretudo as
pessoas periféricas.
Jogo o que tem dentro da caixa?
O professor pega uma caixa fechada e
em círculo cada aluno deve falar o que acredita
ter dentro dela. Este jogo apesar de simples,
proporcionou aos alunos o exercício da imaginação, pois, todos tinham que além de se
expressar verbalmente, imaginar o que poderia
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constato que a utilização dos jogos teatrais em sala de aula pode ser proposta pedagógica para crianças de todas as idades, basta que o professor os torne acessíveis para cada
faixa etária, levando em conta as necessidades psicológicas, cognitivas e sociais de cada etapa.
A utilização dos jogos teatrais na educação infantil é possível e necessária, visto que é
proposta curricular do Currículo da Cidade que rege o local em que foi realizado o experimento,
para tanto, como examinado, só é preciso à vontade do professor e o desejo de aprender dos
alunos. Com o experimento foi possível notar o amadurecimento dos alunos nas relações sociais, minimizando conflitos através do diálogo e da expressão dos sentimentos.
Pude constatar um melhor entendimento do corpo por parte dos alunos, melhorando
aspectos como lateralidade, equilíbrio e coordenação, minimizando quedas e entendendo o corpo como espaço que deve ser respeitado tanto o de si próprio como o do outro.
O projeto desenvolvido alcançou ainda os objetivos propostos na Base Curricular Nacional Comum como: Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos,
sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro,
música; explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações; criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras,
jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.
Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto,
embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.
Por fim, nota-se o quão importante é a presença dos jogos teatrais nas escolas, pois, eles adentram todos os espaços e contemplam todas as idades trazendo apenas benefícios ao aprendiz.
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REGGIO, Children. Projeto Zero. Tornando visível a
aprendizagem: crianças que aprendem individualmente e em grupo. Trad. Thaís Helena Bonini. São Paulo:
Phorte, 2014.
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DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ANÁLISE E PROPOSTA
DE ATIVIDADES

RESUMO: O trabalho tem o propósito de discutir o ensino da leitura e, por conseguinte, as
análises textuais realizadas nas escolas de educação básica; observando e propondo uma revisão da prática de leitura por meio da análise crítica, a fim de mostrar como seu papel pode
desvendar os caminhos percorridos no ensino da leitura da mais superficial a mais complexa,
seguindo uma análise teórica do tema. As atividades propostas devem contemplar diferentes
níveis de análise para formar leitores competentes nas escolas de educação básica brasileira.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem a finalidade de fazer um levantamento da problemática e prática
do ensino da leitura nas escolas de educação básica. Mostrar a importância fundamental dessa necessidade que é formar indivíduos qualificados nas escolas de
educação básica com proficiência desde as séries iniciais.
Mostrar as condições de ensino das instituições de ensino como extensão da casa dos
alunos no processo de formação desses indivíduos para a sociedade, profissionais envolvidos
nesse procedimento que tem o objetivo final de qualificar os alunos, desenvolvendo nesses
alunos o interesse e a consciência da importância do aprendizado, sendo ele capaz de ler e
identificar elementos do seu cotidiano.
Apresentar a importância de um trabalho direcionado com alunos surdos. Mostrar a
importância da leitura como instrumento de interação social e autonomia. Levantar os possíveis
erros nesse processo de ensino-aprendizagem e levantar possíveis soluções para a superação
das dificuldades no ensino da leitura, inclusive com alunos surdos.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
As instituições de ensino têm por função a comunicação de ensino, pesquisa e extensão do conhecimento humano. A extensão
da instituição, seja ela privada ou pública, é
vista atualmente como a função que mais integra ao conjunto da sociedade e, mais especificamente, as comunidades onde elas se encontram inseridas, incumbindo-se da prestação de
serviços educacionais à comunidade.
Diante dessa abordagem foi implantado o Projeto Sala de Leitura. Este projeto foi pioneiro em bibliotecas das escolas. Baseando-se
no propósito que, enquanto instituição social,
tem o papel de servir a comunidade em que
está inserido, fomentando a cultura no local e
com o objetivo de despertar nas crianças e jovens o hábito pela leitura, além de possibilitar o
acesso ao material bibliográfico, com informações nas diversas áreas do conhecimento por
profissionais qualificados.
A leitura é um instrumento importante no aprendizado, constituindo-se em fator
essencial para atingir as metas educacionais
para toda a comunidade aprendente, isto inclui
os alunos que apresentam algumas necessidades especiais. Segundo SILVA, (1990) “O professor e o combate à alienação imposta, São
Paulo, Cortez/Autores Associados”.
Assim como os PCN (97) “o objetivo principal do professor é melhorar o uso da
Língua Portuguesa pelos alunos, as situações
didáticas devem centrar-se na reflexão sobre
a língua em situação de produção”, assim ao
referencial aos alunos com necessidades auditivas (1979), todos os vocábulos devem ser
apresentados aos alunos juntamente com a
sua representação concreta para que os alunos vivenciem situações reais no modo como
a língua é vista e utilizada e não desvinculada com a realidade. Todo livro representa uma
pessoa oculta, com a qual é possível dialogar,
pesquisar e ampliar a própria vivência.

Pode-se viajar no tempo e no espaço
e conhecer personalidades diferentes. O livro é
muito importante para a formação dos jovens,
daí ser difícil sua substituição pelas multimídias.
Sobre o incentivo à leitura, LAJOLO, (1994) discute o papel na concepção da imediata participação na sociedade, enfocando o setor infanto-juvenil e sua proposta de incentivo à leitura
junto às comunidades internas e externas.
Kleiman (1989), defende o desenvolvimento da pesquisa e o trabalho na área com o
projeto de implantação da Biblioteca Comunitária, através da ampliação e diversificação do
acervo, serviços e produtos da atual Biblioteca;
não introduzindo a leitura de somente como famílias silábicas (CAGLIARI, 2009).
Estabelecendo como prioridade básica complementação em regime de parceria da
atuação das bibliotecas públicas escolares da
região, visando suprir as deficiências no atendimento à demanda informacional do ensino fundamental e da comunidade em geral. Quando
a criança ouve ou lê uma história e é capaz de
comentar, indagar, duvidar ou discutir sobre ela,
realiza uma interação verbal, que neste caso,
vem ao encontro das noções de linguagem de
Bakhtin (1992). Para ele, o enfrentamento de
ideias, de pensamentos em relação aos textos,
tem sempre um caráter coletivo, social.
Se o espaço da leitura nos currículos
da língua português pode ser facilmente identificado e constatado, seja qual for a perspectiva
de análise (filosófica, histórica, pedagógica ou
literária etc.).
O preenchimento deste espaço, visando a consecução de determinados objetivos
educacionais, é motivado por muitas críticas e
de muita polêmica. Deste modo pode-se observar que se referem aos estudos que vêm
sendo desenvolvidos sobre a biblioteca pública e o ensino da leitura nas escolas com relação ao incentivo ao hábito de leitura em alguns
estados brasileiros apoiados pelas bibliotecas
municipais, estaduais e até salas de leitura.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos
elaborados para o Ensino da Leitura (SOLÉ,
2003), Projeto de Extensão Sala de Leitura de
Ensino Fundamental, o ensino da leitura nas
escolas de ensino fundamental (SILVA, 2003),
baseia-se em uma análise bibliográfica qualitativa de texto e publicações de referencial para
a elaboração de projetos, planos de ensino da
leitura e efetivo aprendizado e consolidação
da alfabetização (CAGLIARI, 2009), segundo
alguns critérios como: Associado à biblioteca
poderá retirar por empréstimo três livros por
um período de cinco dias.
Posteriormente estabelece-se um prévio contrato com o usuário para detectar seu
grau de conhecimento e necessidades de informação; Participação com o usuário no incentivo ao hábito de leitura; Orientação nas
atividades escolares e na construção de resumos dos textos em estudo, o que permite uma
melhor compreensão.
Na continuidade do trabalho elabora-se
um calendário de atividades de seis meses,
sendo as atividades desenvolvidas por este de
acordo com a orientação do seu orientador,
onde os demais procedimentos metodológicos
assemelham-se aos realizados na Sala de Leitura. Analisar a problemática sobre a leitura em
sala de aula pelos alunos das escolas de ensino básico e alunos que apresentem necessidades especiais como a surdez, a apresentação
de uma possível solução com os procedimentos e atividades para que a leitura seja hábito
desde a formação inicial.

A LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR
O momento de trabalhar com a leitura
nas escolas, o momento de ouvir histórias se
torna prazeroso, o que tem a possibilidade de
despertar o interesse dos alunos de um modo
geral nas histórias. Assim como os adultos,
as crianças, nossos alunos também gostam
de ouvir uma boa história e tudo começa com
uma simples narrativa.

Desde cedo os alunos têm contato com
diversos tipos de narrativas como as canções
de ninar, cantigas de roda até histórias pessoais, por este motivo é importante que a criança
tenha contato com a leitura desde cedo, seja
pelos pais, cuidadores ou professores.
Encontra-se implícita a ideia de que os
professores renunciam a determinados textos
produzidos por autores específicos para instigar e aprimorar a compreensão, a crítica e o
posicionamento dos seus alunos. Essa intimidade e conhecimento exigem que os professores se situem na condição de leitores, pois
sem o testemunho vivo de convivência com os
textos ao nível da docência não existe como
alimentar a leitura junto aos alunos.
Podemos afirmar que as práticas de
leitura escolar não nascem do acaso nem do
autoritarismo ao nível da tarefa, mas sim de outra programação envolvendo planejamento que
aciona no seu projeto de execução, as necessidades, as inquietações e os desejos de alunos-leitores, bem como sabemos que ensinar
os alunos a ler e escrever é uma das principais
tarefas da escola. A leitura e a escrita são muito importantes para que as pessoas exerçam
seus direitos, possam trabalhar e participar da
sociedade com cidadania, se informar e aprender coisas novas ao longo de toda a vida.
Para garantir que todos os alunos
aprendam, a escola precisa ter uma proposta pedagógica com orientações claras para a
alfabetização inicial. É na proposta pedagógica que ficam definidos quais os objetivos para
cada etapa, que tipo de atividade precisa ser
realizada na sala de aula e na escola, como
será a avaliação. Orientados por essa proposta
é que os professores planejem suas aulas.
É muito importante também que os
pais conheçam essa proposta e recebam orientações sobre este trabalho. A leitura e a escrita
são fundamentais para o aprendizado de todas
as matérias escolares, por isso, em cada ano/
série o estudante precisa desenvolver gradativamente a capacidade de ler e escrever. Em
sua proposta pedagógica, a escola precisa estabelecer claramente o que os alunos devem
aprender em cada etapa, até a conclusão do
ensino fundamental.
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Dessa forma, todos os professores
podem coordenar seus esforços para conseguir os melhores resultados. Todas as crianças
são capazes de aprender. Por isso, a escola
precisa organizar suas aulas e suas atividades
pensando em todos os alunos, garantindo que
todos eles possam se desenvolver na leitura
e na escrita. A equipe de gestão escolar deve
ajudar os professores em seu trabalho, avaliar
o processo de aprendizagem dos seus alunos.
É de extrema importância à escola saber desenvolver a formação dos alunos da área
da leitura à escrita. Os alunos podem desempenhar a leitura a partir dela, atingir a excelência
nas demais matérias e áreas do conhecimento,
em contrapartida o contrário não se aplica. Um
aluno que não saber ler com eficiência, estará
destinado a ter mais dificuldades na aprendizagem de um modo geral.
Não basta simplesmente “mandar o
aluno ler”. É necessário envolvê-los significativa e democraticamente nas situações de leitura, a partir de temas vivenciados pelos próprios
alunos. A atividade de leitura é extremamente
complexa, envolve problemas semânticos, culturais, ideológicos, filosóficos e até fonéticos.
Observando que tudo o que se ensina na escola está ligada aos diversos tipos de
leituras e que os alunos dependem dela para
desenvolver suas habilidades e competências.
Como compreendida por alguns estudiosos, a
linguagem é um espaço de interação e é em
contato com a língua que se constitui o sujeito.
Muitos criticam as condições e o modo
à leitura vem sendo praticada nas escolas de
todo o país, partindo do pressuposto de que os
educadores de um modo geral estão mais ou
menos cientes dessas críticas e das carências
e dificuldades na área da produção da leitura
no contexto escolar, buscando, por isso mesmo, caminhos alternativos para a melhoria da
situação que se apresenta e que, sabemos,
não é das mais saudáveis, evitando uma sobrecarga de conceituações teóricas e procurando
estabelecer os parâmetros que, devem orientar
uma nova pedagogia no ensino da leitura.

Neste sentido, quanto mais cedo a
criança tiver contato com os livros e perceber
o prazer que a leitura produz, maior será a possibilidade de ser um adulto leitor. Da mesma
forma, através da leitura a criança adquire uma
postura crítico-reflexiva, extremamente relevante à sua formação cognitiva.
Conseguir uma persuasão para compreender os diferentes tipos de texto que existem em sociedade e, assim, poder participar da
dinâmica que é própria do mundo da escrita.
“Por leitura se entende toda manifestação linguística que uma pessoa realiza para recuperar
um pensamento formulado por outra e colocado em forma de escrita” (CAGLIARI, 2009).
Uma leitura pode ser ouvida, vista ou
falada. Um texto escrito pode ser decifrado e
decodificado por alguém que traduz o escrito
numa realização de fala. Esse tipo de leitura
ocorre mais comumente nos primeiros anos de
escola, no trabalho de certos profissionais, e
em raras situações para a maioria das pessoas. Em geral não lemos em voz alta, fora da
escola.
E, quando algumas pessoas são solicitadas a ler, ficam com vergonha e dão desculpas dizendo que não sabem ler direito outras
desculpas. Isso porque a leitura oral, falada, é
vista em geral devido a preconceitos linguísticos da sociedade, como devendo ser realização plena do dialeto-padrão no seu nível mais
formal.
A leitura oral não é feita somente por
quem lê, mas podem ser dirigidas às pessoas
que também leem o texto ouvindo-o. Os primeiros contatos das crianças com a leitura ocorrem desse modo. Os adultos leem histórias
para elas e ouvir a história é um ato de ler. A diferença entre ouvir a falar e ouvir a leitura está
em que a fala é produzida espontaneamente,
ao passo que a leitura é baseada num texto
escrito, que tem características próprias diferentes da fala espontânea (CAGLIARI, 2009).
Porém, foneticamente as duas atividades são muito semelhantes, com relação
ao processamento cognitivo. Muito do que se
ouve na televisão e no rádio são leituras. Uma
criança que é muito exposta a essas manifes964
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tações tem grande vantagem na escola sobre
as crianças que não têm as mesmas chances
na vida. Ouvir uma leitura equivale a ler com os
olhos, a única diferença reside no canal pelo
qual a leitura é conduzida do texto ao cérebro.
Na nossa sociedade há muito preconceito com
relação a isso, esse tipo de leitura (CAGLIARI,
2009).
A nossa cultura, durante muito tempo,
se constituiu de livros escritos e da leitura silenciosa visual (considerada por alguns a verdadeira leitura), preservando-se através deles.
Poucas instituições, como conventos, conservam desde tempos remotos o hábito da leitura
pública, em que um leitor lê para a comunidade. Não há dúvida de que a leitura visual silenciosa é muito mais comum entre as pessoas.
Sua importância para a vida da maioria delas é
muito maior que a dos outros tipos de leituras
(CAGLIARI, 2009).
A leitura visual tem grande vantagem
sobre os outros tipos de leitura. Não só não
inibe o leitor por questões linguísticas, como
permite ainda uma velocidade de leitura maior,
podendo ele parar onde quiser e recuperar
passagens já lidas, o que a leitura oral de um
texto não costuma permitir.
A leitura oral, falada ou ouvida, processa-se foneticamente de maneira semelhante à percepção auditiva da fala, além de colocar em funcionamento o mesmo mecanismo
de ação auditiva da fala para decodificação
do texto, precisa por ação aos mecanismos de
decifração da escrita, pois não há leitura sem
decifração da escrita. Se escrevermos com uns
caracteres japoneses ou qualquer outro idioma
não será possível ler o texto se não for capaz
de decifrar a escrita (CAGLIARI, 2009).
Pode ser que o leitor saiba de cor,
como uma cantiga de roda, mas, porque não
consegue decifrar a escrita, não é nem sequer
capaz de desconfiar do que se trata aquela
grafia estranha a sua realidade. Ler é fácil para
quem sabe (CAGLIARI, 2009) e, nesse primeiro passo da leitura, a facilidade ou dificuldade
do texto se torna irrelevante com relação à dificuldade específica de decifrar propriamente
dita da escrita.

A escola comete alguns erros ou injustiças com as crianças não levando em conta
essa sua dificuldade, muito real e séria que é
a decifração na leitura. O processo de decifração pressupõe não só tudo o que se disse a
respeito da escrita, sendo eles: o que é, para
que serve, como funciona, o que é a ortografia, etc., como também exige que leitor, feita a
análise da escrita, remete isso para o cérebro,
a fim de proceder então à programação neurolinguística que irá colocar em funcionamento
os mecanismos de produção de fala correspondente; assim, o leitor poderá compreender
o texto programado em muitos aspectos pelo
escritor e completado pelo leitor, se for o caso,
até reproduzi-lo oralmente (CAGLIARI, 2009).
Os estudantes, desde as primeiras leituras em voz alta, deveriam ser treinados a fazer
uma leitura expressiva. Esses exercícios devem
ser enfatizados desde o início porque auxilia a
própria compreensão do texto, sobretudo numa
fase em que a criança ainda está muito amarrada à decifração da escrita, fazendo com que
ela dê mais valor aos aspectos interpretativos
dos textos fonética e semanticamente.
Possibilita que o aluno desde cedo
não faça aquele tipo de leitura silabada, truncada por pausas, excessivamente vagarosa, sem
ritmo, e entonação, enfim, sem expressão. O
professor precisa distinguir a atividade de decifração de letras em palavras da leitura de texto
propriamente dita. Para a criança ler um texto é
preciso deixar que o estudo, decifra-o e treine
sua leitura. A criança não pode tê-lo diretamente, sem uma prévia, isso pode frustrar o aluno
que lê e os colegas que a ouvem, inclusive ao
professor que não soube ensinar os mecanismos de leitura (SILVA, 2003).
Os profissionais da leitura, como locutores, atores, professores etc., antes da leitura
em geral ou representação ensaiam o texto, estudando as várias formas de interpretar o texto.
Neste sentido se faz necessário o questionamento de “Por que não deixar que o próprio
aluno prepare suas leituras?”, “Por que não ensinar a ele como preparar uma boa leitura?” A
escola às vezes tem o hábito estranho de surpreender os alunos, como se eles fossem má965
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quinas sempre prontas para realizar a própria
tarefa, sem uma prévia orientação. A preparação de uma leitura em voz alta é indispensável
(SILVA, 2003).
Essa expectativa social deve ser assumida e cumprida pela escola através das
ações docentes e das práticas curriculares,
tendo os professores de observar criticamente o que ocorre em sociedade, para poder ter
uma observação crítica, pela escola, do que
ocorre em sociedade é de fundamental importância ao trabalho de esboço de material para
as práticas de leitura, prática estas que, no seu
conjunto, têm por finalidade de um tipo específica de leitor.
Por deliberação todos desejamos formar leitores questionadores, capazes de se situar conscientemente no contexto social e, ao
mesmo tempo, capazes de acionar processos
de leitura, praticados e aprendidos na escola,
no sentido de participar da conquista de uma
convivência social mais feliz e menos injusta
para todos. Em princípio temos que educar e
promover um tipo de leitor, não que se adapte ou se ajuste inocentemente à realidade que
está aí, mas que, pelas práticas de leitura, participe ativamente da transformação social. Inclui-se a construção de uma nova pedagogia
de leitura, mais especificamente, aquilo que a
escola chama de “espírito crítico” não deve ficar enquadrado dentro do indivíduo, mas deve
conduzi-lo à compreensão profunda da razão
de ser dos fatos sociais, gerando reflexão, posicionamento e ação transformadora (SILVA,
2003).
A educação de leitores críticos e criativos tem o intento primordial dos trabalhos com
leitura escolar, temos que verificar as consequências no campo dos conteúdos e da metodologia de leitura. As mudanças da mentalidade
dos professores é condição necessária, mas
não suficiente à transformação do trabalho escolar, o critério de suficiência será atendido
mediante a nova mentalidade, assumindo a
necessidade de leitores críticos para a nossa
sociedade, modificando as intenções e ações
lógicas junto aos alunos (SILVA, 2003).

Participando criticamente da dinâmica
do mundo da escrita e posicionando-se a frente à realidade, com a finalidade básica para as
práticas que venham combater radicalmente
expressões vazias como “preparar o indivíduo
para viver em sociedade”; desenvolver a personalidade do educando ou adequar o aluno
para a sociedade. Por problemas reais da sociedade brasileira, a escola deve lutar contra
qualquer tipo de adaptação, não precisamos
de indivíduos que admitem as situações, mas
que tenham competência criticamente frente a
elas. Basicamente, os professores executam
um trabalho de direção cognitiva, fazendo uma
intermediação entre os alunos e os textos (ou
registros verbais da cultura), (SILVA, 2003).
Sendo assim, vale a pena refletir um
pouco sobre qual deveria ser a natureza dos
textos a serem colocados à disposição dos alunos-leitores. Por outro lado, e não menos importante, os textos devem se colocar à altura
do repertório dos leitores de modo a possibilitar a instauração do diálogo ou da interação
discursiva com o leitor. Temos, pois, de aproveitar essas produções, fazendo-as circular dinamicamente no grupo e, dessa forma, enriquecer o programa de leitura.
Percebe-se que o trabalho de seleção
e indicação de textos exige cuidados muito
especiais por parte dos professores. Por vários motivos: Quer queiramos ou não, considerando a autoridade da instituição (escola) e
do professor, as crianças tendem a assimilar
como verdades os referenciais dos textos aos
quais são expostos; nestes termos, se o texto
for “mentiroso” (conservador etc.), o leitor engolirá uma mentira e não adquirirá uma visão
objetiva do assunto (SILVA, 2003).
Correm raras exceções, os textos que
compõem os livros didáticos não atendem aos
critérios de revelação objetiva da realidade,
continuação programática ao redor do aprofundamento de temas específicos e adequação ao
repertório linguístico e de vivências dos alunos,
nessa área apontem para as falhas e deficiências desses livros; Deve existir, uma coerência
entre os objetivos propostos para a educação
do leitor e dos textos relacionados para leitu966
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ra; objetivando atingindo a compreensão e a
crítica através da prática de leitura, para movimentar a consciência dos alunos para adentrá-lo e aprofundar de determinado aspectos
da realidade, que são vinculadas e indicados
por determinados autores e não outros (BRITO,
2010).
O conhecimento e o estudo de metodologias já sistematizadas tecnicamente podem,
sem dúvida, colaborar na orientação pedagógica da leitura, mas não devem ser tomadas
como determinações dogmáticas e fechadas,
isto porque não são as crianças que devem
se adequar aos métodos, mas os métodos se
adequarem às necessidades reais das crianças. Dessa forma, se os professores guardarem em mente que, no transcorrer do programa
de leitura, os leitores devem ser conduzidos à
constatação, reflexão e transformação dos significados, a partir de temas específicos e bem
sequenciados, ele será capaz de criar situações e procedimentos que viabilizem o estudo
dos referenciais relacionados com os temas
(BRITO, 2010).
Coloca-se uma postura específica do
professor, ou seja, ele não mais se apresenta
como “dono” dos significados ou como proprietário exclusivo da chave das interpretações
dos textos. A postura pedagógica, neste caso,
volta-se a um tipo de trabalho através dos quais
os sujeitos-leitores atingem o maior número
possível de significações para os textos, o que
reverterá em aprofundamento maior dos temas
e, consequentemente, em compreensão mais
ampla e refinada da realidade. Neste processo
de enriquecimento mútuo, a leitura deixa de ser
a mera repetição ou reprodução de significados institucionalizados e petrificados, para se
constituir em dinâmica viva, democrática e produtiva, levando à concretização de um ou mais
circuitos de leitura em sala de aula e, talvez, em
todos os quadrantes da escola. Para Paulo Freire, existe uma relação mútua entre a leitura do
mundo e a leitura da palavra, entre a linguagem
e a realidade, entre o texto e o contexto. Acredita-se que essa relação é indiscutível, podem
atribuir importantes e relevantes à prática de
leitura escolar quando o leitor é elevado à con-

dição de sujeito trabalhando ativamente com
pares na busca de compreensão de diferentes
aspectos da realidade através dos textos. Requer este trabalho movimentos dinâmicos entre
os textos e as experiências de vida dos leitores
e vice-versa; na ausência desses movimentos,
como geradores de significado e compreensão
de serem orientados pedagogicamente pelo
professor, a leitura perde em essência, a importância do ato de ler (BRITO, 2010).

O ENSINO PARA ALUNOS SURDOS
Sendo a leitura e escrita dois aspectos
de fundamental importância na alfabetização
dos alunos nas escolas de ensino básico, para
os alunos surdos, também. Pesquisas mostram
que esses alunos não apresentam dificuldades
na aprendizagem e sim na falta de uma língua
em que se possam ter uma base (PEREIRA,
2006).
Na sua maioria, os alunos são surdos,
se faz importante o acesso à língua majoritária
na escola, como apresentado no PCN – Língua
Portuguesa (1997), cabe ao professor melhorar
o uso da Língua Portuguesa por parte dos alunos, com a reflexão sobre o uso em situações
de produção e interpretação vinculada com a
realidade. Na educação de surdos, o ensino se
apresentou de forma sistemática das estruturas
padronizadas de estruturas da língua, ficando
a cargo da escola o papel de ensino que era
feito por meio da exposição de palavras e exercícios de substituição e repetição, conhecido
como método analítico.
Em 1979 o PCN para Deficientes Auditivos, propunha que a seleção de estudos
sobre a aquisição da linguagem, sabendo que
a simples estrutura gramatical não é suficiente
para a aprendizagem. Neste sentido os alunos
seriam expostos a termos relacionados semanticamente, verbos entre outros termos estruturais da língua, à medida que os alunos fossem
se apropriando destes elementos, novos seria
inserido nesta mesma categoria gramatical.
Após novas aplicações, o ensino passou para
a concepção interacionista, assim como o ensino para alunos ouvintes, o ensino deixou de
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ser sistemático e preestabelecido pelos professores e os alunos passaram a ter contato com
a língua, como interlocutores no processo de
comunicação e na interação com os colegas e
sociedade e mais tarde as escolas foi passando a utilizar a Língua de Sinais na educação de
alunos surdos. O uso da Língua de Sinais possibilitou o desenvolvimento do surdo em seus
aspectos cognitivos, sócio afetivo-emocional e
linguístico (PEREIRA, 2006).

A LEITURA E COMPREENSÃO POR
ALUNOS SURDOS
Assim como no ensino da Língua Portuguesa, o ensino da leitura se utiliza da concepção da Língua com o código, juntando as
sílabas para formar palavras, as palavras para
formar frases e juntar as frases para juntas os
textos, (KOCK, 2001, apud PEREIRA, 2005,
p. 23). É este conhecimento da Língua e do
mundo que permite ao leitor construir o conhecimento e assimilar o sentido do texto, fazer
previsões e inferências. Uma criança em fase
de alfabetização lê vagarosamente, em um processo de decodificação, diferente de um adulto
que percebe as palavras globalmente, percebendo tantas outras, guiados pelo seu conhecimento prévio, algo essencial para a compreensão do assunto/tema do texto.
Grande parte do objetivo do processo
de leitura depende da meta, levar a criança a
ler e compreender, diversificando objetivos, diferenciando o que é entretenimento, instruções,
pesquisa, informações etc. Analisando que com
o tempo o aluno o próprio aluno coloca metas
na sua atividade de leitura, se envolvendo com
essa atividade e se sentindo capaz de desenvolver a leitura, compreendendo o texto de forma autônoma ou com ajuda de alguém mais
experiente, neste caso o professor para evitar
qualquer tipo de frustração no processo, que fatalmente culmina no abandono e desmotivação
pela leitura. O professor, seguindo a Proposta
Curricular para Deficientes Auditivos (1979),
pode trabalhar com os alunos, apresentando
os textos juntamente com a sua representação
concreta, facilitando a vivência por parte dos

alunos, utilizando todos os seus sentidos e
posteriormente a utilização de imagens, figuras
para que os alunos fossem gradualmente estabelecendo a relação entre significante e significado. A criança passa a compreender o texto
em uma sequência de começo, meio e fim e a
partir de uma leitura orofacial, fosse extraindo
de palavras chaves, concomitantemente, o conhecimento de outras palavras, já trabalhadas
em outras situações ou não.
O aluno surdo quando começa o processo de leitura e escrita, já dispõe de uma
língua e é nela que se baseia para construir
seu conhecimento de leitura e escrita. Quanto
à criança ouvinte constrói suas hipóteses sobre
a leitura e escrita na oralidade, a criança surda
constrói a sua hipótese de compreensão nas
suas habilidades visuais.
Neste processo a criança surda, assim
como a criança ouvinte soletra, faz uso do alfabeto digital, muitas vezes somente decodificando as palavras, sem atribuir um significado
para o que está lendo. O aluno surdo, muitas
vezes apresenta uma grande dificuldade em reconhecer muitas vezes somente decodificando
as palavras, sem atribuir um significado para
o que está lendo. O aluno surdo, muitas vezes
apresenta uma grande dificuldade na compreensão de textos por falta de um vocabulário
suficiente, apresentando apenas a capacidade
de decodificar palavras por palavras, lendo o
texto de forma linear, na sucessão de palavras,
se atendo para o significado do texto apenas
nos significados isolados das palavras (KOCK,
2001, apud PEREIRA, 2005).
Neste sentido o significado do texto
fica perdido, já que para uma boa leitura é necessário identificar as palavras e daí depreender seus significados no contexto, assim como
os alunos ouvintes, fazer uso de seu conhecimento prévio de mundo. Os alunos em um
processo de construção do seu conhecimento,
não dá importância para uma palavra isolada,
caso ele não a compreenda qualquer palavra,
ele busca no contexto a compreensão do texto no contexto. Neste processo é importante
salientar a importância do professor, partilhar
da mesma língua é fundamental para suprir as
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dificuldades apresentadas no desenvolvimento
dos conhecimentos dos alunos. Os alunos devem ser expostos a maior quantidade de textos
possível e o professor ser capaz de trabalhar
com esses alunos na Língua de Sinais, bem
como explicar os processos de construção do
texto em uma perspectiva contrastiva, mostrando aos alunos a diferença entre a língua de
sinais e a língua de sinais (KOCK, 2001 apud
PEREIRA, 2005).
Um ponto que autores defendem, é a
leitura para os alunos surdos desde a pré-escola. Essas ações podem ser feitas na língua
de sinais, mostrando imagens relacionadas à
leitura e levando a criança à compreensão do
conteúdo do texto, esses textos não têm a necessidade de serem adaptados e sim, textos
comuns já usados na leitura de crianças não
surdas (KOCK, 2001 apud PEREIRA, 2005).
Neste processo, cabe ao professor enfatizar a importância da leitura e as suas condições de aprendizagem, pois à medida que a
criança vai tendo, cada vez mais contato com
a leitura, seja ela em rótulos, livros ou textos
escritos especificamente para eles, essa exposição às condições de leituras de textos variados, vai também, aumentando a capacidade
de leitura e escrita de forma natural por parte
destes alunos (KOCK, 2001 apud PEREIRA,
2005).

O PROFESSOR NO PAPEL DE
FORMADOR DE CONSCIÊNCIA
CRÍTICA
Segundo Silva (2003), as escolas começaram a surgir a partir de 1600, antes existiam somente alguns estabelecimentos, especialmente religiosos, onde os meninos eram
instruídos, para trabalhar e ter uma profissão,
as meninas, porém, ficavam nas residências
para o aprendizado das prendas do lar, à espera de um bom casamento. Com o passar dos
anos, o conhecimento humano foi se tornando
algo preciso e começou a expandir-se.

As escolas multiplicaram-se para atender a grande demanda, mas tais oportunidades só eram concedidas às classes mais afortunadas, pois tais conhecimentos deveriam
ser transmitidos de geração a geração. Grande parte da população desta época continuava analfabeta devido à falta de recursos e os
demais preconceitos que cercavam o período
(SILVA, 2003).
A industrialização dos séculos XVIII e
XIX ajudou a mudar este quadro, aumentando
a necessidade de se escolarizar a população a
fim de aumentar a mão de obra qualificada. A
ciência continuou avançando a cada dia trazendo mais benefícios a toda sociedade, e então
a educação, não poderia ser restrita apenas
às classes dominantes, estávamos quebrando uma das enormes barreiras impostas pela
nossa sociedade, enfim as portas do conhecimento se abriram. No século XIX, a ideia de
uma escola gratuita que atendesse a todos, começou a se tornar realidade e a ser estudada
como uma boa oportunidade e uma enorme
necessidade. Era o início de uma revolução,
que perdurou no século XX, marcado pela implantação dos grandes sistemas educacionais.
A escola elementar tornou-se pública, gratuita
e laica, ou seja, não religiosa, na qual o aluno
aprenderia no primeiro momento a ler, escrever
e contar (SILVA, 2003).
Todavia, apesar desses progressos, o
Brasil entre outros países latino-americanos,
ainda hoje não oferece acesso pleno nem
mesmo à escola, devido à marginalização e
as desigualdades sociais como um todo, e a
falta de interesse de alguns alunos para desenvolver suas potencialidades e o conhecimento.
No Brasil ainda não temos um sistema educacional exemplar e único, tampouco nossos
profissionais são preparados, avaliados e capacitados adequadamente. Esses profissionais
recebem, muitas das vezes, uma remuneração
que quase não chega a suprir suas necessidades básicas (SILVA, 2003).
Um profissional que trabalha desmotivado, não consegue transmitir entusiasmo no
que faz principalmente um professor, que é
uma das molas propulsoras para que o aluno
queira permanecer na escola e desenvolver
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toda a sua capacidade leitora e escritora, sendo ele, que com suas palavras seduz o seu
aluno para que possa vislumbrar um mundo
diferente em que as afirmações como posso,
sou capaz e consigo possam ser traduzidas
como verdades (SILVA, 2003).
A prática do professor vai depender,
profundamente, de sua concepção de língua
e linguagem. Esse tipo de educador, com certeza, levará seus alunos a lerem as diversas
realidades de maneira diferenciada em busca
de uma transformação social e consequente
melhoria da qualidade de vida. Somente um
professor leitor poderá formar leitores autênticos, pois ele próprio abdica das ideias pré-concebidas dos livros didáticos e passa a realizar
um trabalho com portadores de textos reais e
significativos para uma determinada comunidade de aprendiz (SILVA, 2003).
O professor leitor deverá, portanto, trabalhar para formar outros leitores com vistas
a conceder-lhes não apenas a capacidade de
participar da produção cultural da ciência, das
novas tecnologias, da filosofia e das artes, mas
também de inseri-lo na atual sociedade de consumo, na qual o conhecimento é adquirido através de diversas leituras, sejam verbais ou não.
No papel de professor, esse profissional deve
conceber a sua realidade como fundamental
no processo de construção do conhecimento de seus alunos, cabendo a ele incentivar,
ajudar na descoberta das várias utilidades da
leitura e suas diversas situações, proporcionar
os recursos necessários para a segurança da
leitura e a confiança nesta atividade, orientando os alunos para as predições a respeito do
tema do texto (SOLÉ, 1998).
Há um momento em que o professor
lê; quando é aluno e, portanto, obrigado a dar
conta de livros exigidos em seus diversos cursos. Este ato de ler é sofrível e pouco significativo, pois a leitura é muitas vezes abandonada
na conclusão dos cursos. Esse novo professor em seu cotidiano escolar envolve-se com
um número excessivo de alunos, porque tem
necessidade de sobreviver e completar o seu
orçamento, lecionando em várias escolas ou
períodos (SOLÉ, 1998).

Nos momentos de lazer, às vezes, privilegia outros atrativos, e se distancia cada vez
mais da leitura, principalmente das que lhe exigem reflexões acerca de educação, aquisição
de linguagem oral ou escrita, que nesse caso,
supõe-se ser a área específica de sua formação. Para isto é de suma importância que os
professores, que vão ensinar às crianças ou
adultos a produzirem textos e os lerem, tenham
amor pela leitura e sejam leitores assíduos,
Se a vida de professor é difícil, a vida de professor
de leitura é mais difícil ainda. E se tomarmos a leitura
como uma prática revitalizadora da docência, principalmente no que se refere à formação contínua desse profissional, veremos que esta nossa discussão
fica ainda mais complicada (SILVA, 2003).

O professor deve trabalhar os diversos
tipos de textos para desenvolver a leitura com
seus alunos, qualquer coisa pode ser o ponto
de partida para a elaboração de algum texto
que desperte o interesse dos alunos. As escolas públicas apresentam uma defasagem de
materiais para esse tipo de trabalho, sem contar com a falta de interesses neste tipo de publicações, pois envolvem além da questão educacional, as questões econômicas e políticas.
Com todas as dificuldades que se apresentam no âmbito escolar, se espera que o
professor seja a pessoa mais qualificada para
a seleção de materiais ou textos para o ensino da leitura. Para essa seleção, o professor
deve estar qualificado com conhecimentos teóricos da importância e função da leitura e seus
objetivos. O ponto inicial desta caminhada diz
respeito aos materiais, já que o aluno tem melhor facilidade de aprender e se interessar com
a interação com o próprio material de estudo,
usando os livros adequados para as idades
apropriadas (SILVA, 2003).
Após esse passo, o professor passa
para a análise do próprio material, analisando
suas características fundamentais no que diz
respeito ao assunto, ideologia, público-alvo, faixa etária, se é um texto didático ou paradidático.
No aspecto do uso da língua, não devemos usar textos que apresenta a língua padrão de forma precisa, já que os alunos em
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fase de alfabetização podem ter problemas
com a aquisição da escrita. Esse tipo de material deve ser descartado, com exceções de
obras que apresentem este objetivo, apresentar “gírias”, “regionalismos”, etc. Analisar a maturidade dos alunos, no seu desenvolvimento
da compreensão dos aspectos da narrativa, da
estética da leitura, pois conforme o aluno vai
se desenvolvendo, mais ele se interessa por
leitura mais diversificada e abrangente se torna
(SILVA, 2003).

A LEITURA E O SOCIAL
Em um país como o Brasil, no qual a
grande desigualdade social é exposta a sociedade de forma clara, o ensino também é prejudicado pela formação de leitores. Esse tipo de
ensino por si só é uma fonte importante para
garantir à população, em especial as crianças,
a inserção no futuro mercado de trabalho e
acesso à cultura de um modo geral.
Neste sentido, se faz de extrema importância o papel do mediador deste processo em especial tem o papel do professor que
articula esse trabalho com os alunos no seu
dia a dia. A falta de uma cultura voltada para a
leitura, incluindo a questão familiar que em diversos casa não são plenamente alfabetizados
e dá pouca importância à leitura, faz com que
o trabalho do professor seja mais complexo,
pois cabe a ele o trabalho mais árduo de desenvolver nem seus alunos o gosto e o mais
importante, o hábito da leitura:
Falar em formação de leitores também remete a um
tipo de leitura específica – a leitura literária –, transgressora, livre e capaz de romper as barreiras do cotidiano e conduzir a mundos e universos novos. Só a
literatura possui essa chave. O efeito da experiência
iniciadora pode ser altamente significativo quando se
trata de jovens leitores que, como esponjas, absorvem, sem preconceitos e livremente, tudo. A experiência de uma obra literária conduz a criança e o
jovem a compreender melhor as relações humanas
e os contextos sociais nos quais se desenvolvem,
abrindo caminhos para a compreensão do mundo e
do outro (PRADES, 2011).

A leitura leva a aquisição da cultura por
parte do indivíduo, partindo da cultura a forma
de se explicar o que é lindo. O leitor para fazer
uma compreensão total de algo que está lendo, precisa antes de tudo ter conhecimento da
cultura na qual o texto está inserido, tanto para
entender o que está escrito, quanto para a leitura de mundo. Podemos observar o que acontece quando a escola recebe os alunos, cada
qual com a sua realidade, apresentando a sua
cultura própria em um ambiente no qual cada
um reage de maneiras diferentes. Nessa nova
realidade, os alunos precisam ler a escola e a
escola ler esses novos alunos. A escola precisa praticar a maior e diversificada atividade de
leitura, leitura do mundo e cultural (PRADES,
2011).
Sabe-se que um mesmo texto se multiplica em infinitos textos, tantos textos quantas leituras houver. Cada leitura construirá um
novo texto, produto de determinações múltiplas
e de experiências variadas. Nessa perspectiva,
o leitor estabelece uma relação dialógica ao
analisar o discurso que lê, onde o lugar social
e histórico de ambos, leitor e escritor, permitirão a produção de novos sentidos, reproduzindo-os ou transformando-os ao se tornarem
conscientes das informações que veiculam em
seus discursos (PRADES, 2011).
A leitura tem força determinante e olhada do ponto de vista da ordem social necessita
considerar dois níveis: as condições sociais de
acesso à leitura e as condições sociais do ato
de ler. Há, portanto, uma relação ideológica de
interpretações que o ato de ler ocasiona dentro
do leitor que, a partir da tomada de consciência do social, deseja profundas mudanças em
suas realidades. Essa é a finalidade básica do
ler e do escrever e, não somente decodificar
textos descontextualizados do passado que,
muitas vezes, faz nossos aprendizes tomarem
aversão aos discursos literários porque não os
entendem a partir de seus contextos (PRADES,
2011).
Alguns livros didáticos, muitas vezes,
incentivam à ignorância e a alienação em suas
escolhas textuais que não trazem nada de desafiador para o aluno e com perguntas de interpretação simplistas, leva-os somente à cópia
de um lugar para o outro, sem nenhuma outra reflexão mais crítica e aprofundada. É para
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minimizar esta lacuna que propomos textos
autênticos, significativos, de circulação social
para as práticas pedagógicas de leitura e escrita. Para as produções textuais ou as “temidas
redações”, sugerem-se temas escolhidos pelos
próprios alunos com o tamanho que desejam,
a fim de que possam se jogar no texto, contar
suas ideias, trazer suas propostas e incômodos sociais para serem discutidos e comparados com outros textos e, nesse processo irem
adquirindo a maturidade leitora tendo em vista
a transformação social (PRADES, 2011).
O poder da palavra como libertação,
desenvolve o gosto pela leitura e escritura; e
isso deveria ser um desafio pedagógico a ser
perseguido, até que a leitura ocupe o espaço
social que lhe cabe como ação totalizadora. A
escola, por sua vez, deveria promover o resgate da formação leitora de professores e alunos sempre tendo em vista a construção de
um mundo melhor e mais humano. O ensino
da leitura e da escrita deverá ser significativo,
ou seja, estar ligado aos contextos sociais dos
aprendizes, pois faz parte do exercício da cidadania (PRADES, 2011).
Escolas que promovam a educação
para todos os indivíduos, a fim de que participem ativamente da sociedade, desenvolvendo
em seus educandos os aspectos cognitivos,
emocionais e, sobretudo, sociais, devem ser
prioridade de todos os sistemas de governo.
Todas essas nossas reflexões, têm por base os
novos estudos da Linguística Textual, pois com
eles, o texto passou a ser o objetivo central do
ensino, ou seja, nas aulas de Língua Portuguesa, o que deve ser priorizado são a leitura e a
produção de textos, fazendo com que o aluno
reflita sobre as diversas situações da língua na
interação verbal e que perceba a linguagem
em sua dinâmica de adequar-se às suas diversas situações de usos (PRADES, 2011).
O professor deverá ser dotado de um
instrumental teórico e prático adequado para
o desenvolvimento textual dos alunos, o que
significa torná-los aptos a interagir socialmente
por meio de textos dos mais variados gêneros e nas mais diversas situações de interação social. Determinados aspectos de nossa
realidade social só são criados por meio da
representação dessa realidade e só assim adquirem legalidade e relevância social, de tal

modo de que os textos não apenas tornam o
conhecimento visível, mas, sócio cognitivamente existente. O texto ao ser produzido e lido
está envolvido de toda essa segmentação dos
saberes próprios da realidade humana e social. Diante disso, a sua leitura e interpretação
só poderão levar à transformação dos sujeitos
sociais e, consequentemente, da sociedade
em geral. Assim a educação e a linguagem
caminham sempre juntas, pois a primeira só
acontece com a contribuição indispensável da
outra (PRADES, 2011).

PROPOSTAS DE ATIVIDADES
Este trabalho tem por objetivo expor
uma série de contradições praticadas em salas
de aula na escola em relação ao ensino da
leitura, mas não fechar o assunto, sendo uma
reflexão sobre a leitura e a sua interpretação,
questionando formas de despertar no aluno o
interesse pela leitura, como ajudar o aluno a
tornar-se um leitor crítico e produtivo. É um aspecto não apenas centrado na habilidade da
leitura, mas dependendo da necessidade do
aluno, escrever, ouvir e falar pode fazer parte
do planejamento desse profissional.
A leitura como uma atividade de construção de sentidos que advém da relação entre
professor, leitor ou aluno e texto. Apresenta-se
a ideia dos teóricos que em grande parte concordam que a leitura varia de acordo com o leitor e seus objetivos, concebendo-a como uma
atividade afetivo-cognitiva e como exercício da
prática social. Conceitos foram utilizados, comprovando como se constituem os processos de
ensino da leitura em sala de aula, incentivando
o ensino da leitura na formação do educando,
tendo como principal, o objetivo de conhecimento em si mesmo e o texto, como instrumento necessário para realização de novas aprendizagens e aquisição de leitura.
O que proporcionará a ampliação de
horizontes dos leitores que se constituirão
nas séries iniciais do ensino fundamental, visa
ainda, as relações de ensino da leitura entre
professor e aluno, aprendizagem e a compreensão e estratégias. A leitura é uma atividade
permanente da condição humana, uma habilidade a ser adquirida desde cedo e treinada em
várias formas. Lê-se para entender e conhecer,
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para sonhar, viajar na imaginação, por prazer
ou curiosidade. Na sociedade moderna grande
parte das atividades intelectuais e profissionais
gira em torno da língua escrita. Ter o domínio
da habilidade de leitura garante o exercício da
cidadania, o acesso aos bens culturais e a inclusão social.
A leitura é fundamental no desenvolvimento do ser humano, e a escola possui um
papel importante no desenvolvimento do hábito de ler, apesar das dificuldades encontradas
com os acervos disponíveis. Apesar de todas
as dificuldades, as escolas desenvolvem seus
projetos de leitura, porém, observa-se que não
satisfazem os objetivos propostos e são vistos
pelos alunos como forma de “matar aula”. Temos a necessidade de um projeto de leitura,
envolvendo pais, alunos e professores, principalmente para avaliar e incentivar o desenvolvimento de práticas causadoras de leitura, verificar a implantação de um projeto de leitura,
constatar a forma de aceitação da atividade
pela comunidade escolar e incentivar o hábito
de leitura. Toda criança que lê e tem acesso
a livros têm maior facilidade em aprender e
conhecer o mundo; a leitura facilita a compreensão dos conteúdos estabelecidos, traz benefícios para toda a comunidade escolar, pois
quanto maior for o entendimento e conhecimento, mais poderá o professor avançar e aguçar a
curiosidade dos alunos, para que busquem as
suas respostas nos livros, utilizando-os como
instrumentos de pesquisa. Com apresentação
de algumas atividades e passos para que seja
aplicado com a finalidade de uma possível solução para a problemática do ensino de leitura.
Como:
• Oferecer ao aluno de ensino fundamental informações atualizadas
e específicas ao seu conhecimento; manter o acervo atualizado para
atender o público-alvo; conscientizar o alunado para a importância do
hábito de leitura; orientar o usuário
para a importância da manutenção
e conservação do material bibliográfico; Importância da leitura; Estudos de dados relacionados ao desempenho dos alunos em relação
à leitura; Proposta de atividade de
leitura

Para um trabalho com alunos surdos
na escola, o professor a partir de suas experiências reais, pode trabalhar com os alunos,
mediando o processo de:
• Reconhecer e identificar as palavras-chaves em frases simples; reproduzir, por escrito, palavras e frases curtas; reconhecer e identificar
as sílabas dos vocábulos; formar
palavras, combinando as sílabas
estudadas; formar frases simples
com a palavra estuda; ordenar sílabas, formando palavras; ordenar
palavras, formando frases simples;
ordenar frases simples, formado um
texto.
Esta atividade parte da concepção
aditiva apresentada por (KOCK, 2001, apud
PEREIRA, 2005, p. 23), no qual os textos são
combinações de palavras e frases. O professor
pode atentar para o fato de que as crianças
surdas podem fazer uso do alfabeto digital,
mas sempre com a devida atenção para sempre atribuir um significado para o se ler, e não
somente decodificar.
Uma proposta de atividade pertinente para os alunos de educação fundamental
constitui enriquecer as atividades e um complicando gradativamente a leitura para que o
aluno possa atingir seus objetivos. Tomaremos
o exemplo apresentado por SOLÉ (1998):

PROPOSTA 1
OS TRÊS URSOS - HISTÓRIA DE
“OS TRÊS URSOS E CACHINHOS
DOURADOS”
Objetivo. Esta atividade contribui para a
consecução dos seguintes objetivos gerais do
MEC (1989b):
8. Compreender e reproduzir alguns
textos de tradição cultural (adivinhas, canções,
provérbios, ditados, histórias e poesias), mostrando atitudes de valorização e interesse com
relação a eles.
9. Interessar-se pela linguagem escrita e avaliá-la como instrumento de informação
e prazer e como meio de comunicar desejos,
emoções e informações.
Além disso, de uma forma mais específica, ela permite:
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• Aproximar a criança das características
da linguagem escrita em geral e da narração
em particular.
• Fomentar a capacidade de escuta e
compreensão do que se lê, assim como
uma atitude interrogativa diante de dúvidas.
• Fomentar atitudes de atenção e respeito.
• Promover a capacidade de antecipação
da história e de recapitulação da mesma.
• Assistir a leitura realizada por um leitor
experiente.

CONTEÚDO: COMPREENSÃO DO QUE
FOI LIDO:

• Compreensão do núcleo do argumento;
identificação do cenário, personagem, problema, ação e resolução.
• Compreensão do vocabulário básico que introduz a história e dos conceitos
“grande, médio e pequeno”.
• Construção de antecipação coerente
com a história.
• Recapitulação da história.
• Ordenamento de quatro sequências básicas da história.

ATIVIDADES - ANTES DA LEITURA:

• Antecipar a argumentação do texto a
partir do título.
• Durante uma leitura: escutar a leitura
do professor; prestar atenção às suas previsões; responder aos seus pedidos. Prever.
• Depois da leitura, contribuir com a recapitulação grupal das histórias.
Ordenar quatro sequências.
Procurar na sala de aula objetos grandes, médios e pequenos. Discutir se as coisas
grandes sempre ficam com quem é grande, e
as coisas pequenas com os pequenos. (Esta
atividade é proposta como extensão da atividade de compreensão do que já foi lido).

ORIENTAÇÕES - ANTES DA LEITURA
Em primeiro lugar, indicaremos às
crianças que vamos ler um livro que temos
e que elas ainda não conhecem. Vamos lhes
dizer que, para escutarem e entenderem bem
a história, elas precisam estar acomodadas e
atentas, podem estar sentadas, no cantinho
de bibliotecas, nas suas cadeiras, ou em uma

roda; devemos ter certeza de que podem ouvir claramente e ver as ilustrações que iremos
mostrar. Esperaremos alguns momentos até
elas se instalarem. Quando consideramos que
existe o clima adequado, e mostrando o livro,
poderemos começar dizendo alguma coisa parecida com a seguinte:
“Vou ler este livro para vocês... é uma
história e eu acho que vocês vão gostar muito... se vocês aprenderem, vão poder contá-la
em casa. Hoje eu vou ler este livro e depois
ele vai ficar na biblioteca para vocês poderem
olhá-lo e para podermos lê-lo novamente. Ele
se chama “Os Três Ursos” ... os três ursos... de
que será que este livro irá falar?”.
Com certeza, as crianças confirmam
que o livro vai falar de três ursos. O professor
pode continuar suscitando previsões, ou mesmo pode formular algumas:
“Sim, é uma história sobre três ursos...,
mas eu acho que vai aparecer alguém mais, talvez um caçador, que vai querer caçá-los [...]”.
É provável que as crianças proponham
personagens mais ou menos coerentes. Sem
deixar a situação fugir das suas mãos, o professor pode continuar [...].
“Bem, vamos ler a história e então vamos ficar sabendo se aparece o tal do caçador, ou se aparecem só os ursos, certo? Agora
escutem bem o que eu vou ler [...]”.

DURANTE A LEITURA
A professora lê com voz alta e sem afetação as duas primeiras páginas do livro. Cada
vez que lê uma delas, mostra a gravura às
crianças. Quando chegar a terceira página, lê:
“Cada um deles tinha uma cama para
dormir. Para o urso grande [...]. Como seria a
cama do urso grande? E a do médio? E a do
ursinho?”.
As crianças devem poder apontar seu
conhecimento para prever o que lhes é pedido.
Quando antecipam alguma coisa, o professor
lê para confirmar as previsões. Ao acabar de
ler esta página, pode indicar:
“Agora que saíram de casa vai acontecer alguma coisa. Vamos ver o que”.
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Ao virar a página e mostrar a ilustração
seguinte às crianças, elas verão que uma menina está na casa dos ursos e poderão dizê-lo:
“Uma menina! Vamos ver o que esta
menina vai fazer! Quem será ela?”
Continua lendo até a sétima página, na
qual Cachinhos de Ouro cai no sono. Neste
ponto pode sugerir:
“Olhem, ela dormiu [...] o que vai acontecer agora? (se as crianças não responderem): Esta é a casinha dos ursos, e eles foram
dar um passeio para a sua sopa esfriar, mas...
o que vai acontecer quando eles voltarem?”.
É provável que as crianças digam o que
acham que vai acontecer: que eles encontram
os Cachinhos Dourados adormecidos, que ela
vai acordar, que comem sua sopa e não acontece nada [...] Centrando de novo a discussão,
o professor retoma a história: “Vamos ver o
que aconteceu”.
Lê as páginas 8, 9, 10 e 11, quando
Cachinhos de Ouro acorda, e mostrando a ilustração seguinte:
“Ela acordou e os três ursos estão lá! O
que vai acontecer agora e por quê?”
Depois das respostas das crianças, lê
as duas últimas páginas e tenta fazer com que
as crianças expliquem por que Cachinhos de
Ouro foge da casa dos ursos, ou deem sua
própria interpretação dos fatos. Elas podem improvisar outro desenlace (por exemplo, Cachinhos de Ouro se levanta, pede desculpas por
ter quebrado a cadeira e fica para tomar um
segundo prato de sopa com os ursos), ou tente
que a classe proponha outro final. É importante
que as previsões das crianças, tanto aqui como
ao longo da leitura, não sejam regidas pela
exatidão – coisa impossível de se pedir -, mas
pela coerência. O trabalho proposto pode ser
muito rico para as crianças se estiver centrado
na história, porém poderá se distorcer se as
antecipações se transformarem em dizer qualquer coisa sem sentido para a história. Neste
momento, o professor deve decidir se torna a
ler toda a história para as crianças, desta vez
“de uma vez só”, ou se considera que já tem
um conhecimento suficiente sobre ela (quando esse trabalho das histórias é realizado com
frequência, geralmente é supérfluo reler neste
momento, ainda que as crianças costumam pedir que se leia de novo a mesma história).

DEPOIS DA LEITURA
Finalizada a leitura, o professor pode
pedir que alguns alunos expliquem a história
e pedir a todos que a recapitulam. A tentativa
pode dar certo, ou – o que é mais provávelisto pode ser um pouco difícil, sobretudo nas
primeiras vezes. Uma boa forma de ajudar as
crianças e recapitular e a centrar suas atenções
e lembranças no que é fundamental consistem
em formular algumas perguntas centradas nos
“elementos da narração” e começar a respondê-las em conjunto. É importante perceber que
esta é uma atividade de ensino, não de avaliação, e por isso não vão avaliar quem responde
bem ou mal as questões; pelo contrário, vamos
tentar fazer com que as crianças respondam
e que a tarefa contribua com a sua adequada
compreensão da história.
“Muito bem” [...] Agora, entre todos,
vamos pensar nas coisas importantes nesta
história que eu li para vocês [...] assim vocês
vão poder lembrá-la melhor e depois poderão
olhá-la sozinhos e contá-la em casa [...] Vocês
se lembram do título? Quem sabe contar do
que se trata a história? Como eram os ursos?
Onde é que eles estavam? O que aconteceu
quando eles iam tomar a sopa? [...] Certo, foram dar um passeio e então chegou [...] Quem
chegou? O que é que fez? [...] E depois ela
adormeceu [...] Então os ursos voltaram e então, o que aconteceu? Por que os Cachinhos
de Ouro pularam pela janela? Não estava contente de ver os ursos?”.
Esta atividade pode ser feita com o
apoio das ilustrações; além disso, de forma progressiva – à medida que o trabalho de leitura
de história de torne habitual – esperar-se que o
professor não tenha que formular e responder
ele mesmo perguntas tão fechadas e que a recapitulação seja conduzida mais pelos alunos.
Depois desta atividade, pode-se perguntar aos
alunos o que eles teriam feito se estivesse lhes
acontecido a mesma coisa. A ideia é tentar que
os alunos elaborem uma interpretação para o
comportamento da protagonista (por exemplo,
que se assustou como os ursos; que fica com
medo de eles terem se zangado porque ela
tomou a sopa e quebrou uma cadeira e etc.).
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Ainda podem ser propostas outras atividades, como ordenar quatro sequências da
história e desenhar um final para a mesma (o
professor pode decidir se tem de ser convencional ou se aceita as variações), uma capa
e fazer um livro para cada aluno. O professor
pode escrever o título da história e o nome do
autor. Mais importante do que o produto em
si é o processo através do qual a criança tem
uma recapitulação pessoal da história, acrescentar-lhe um final e ver seu professor escrever seu nome e o da história. Toda a atividade
proposta pode ser realizada com maiores garantias com um grupo pequeno, no cantinho
da biblioteca voltado para a leitura, que com a
sala toda, pois assim se garante a atenção e
a interação do professor com todos os alunos.
Se houvesse um cantinho deste tipo na sala de
aula, o ideal seria que, durante a quinzena, as
crianças fossem passando por ele até todas
terem trabalhado a história dos “Três ursos”.
Se por algum motivo as atividades forem realizadas com todo o grupo, o professor deverá
cuidar que todas as crianças se envolvam na
atividade e procurar uma interação individualizada sempre que possível. Uma solução intermediária pode consistir em ler a história para
todos, em roda, e deixar o trabalho posterior
para o cantinho da biblioteca, garantindo que
os alunos não se esqueçam do argumento da
história, fazendo uma síntese, em caso de necessidade.
Neste momento, o professor deve decidir se torna a ler toda a história para as crianças, desta vez “de uma vez só”, ou se considera que os estudantes já têm um conhecimento
suficiente sobre a história e esta mesma sequência didática apresentada por SOLÉ (1998),
pode ser trabalhada de forma que os alunos
no decorrer do processo passem a se interessar cada vez mais pela leitura e o professor vá
aos poucos apresentando outros livros com a
mesma “temática”, e trabalhar a autonomia do
aluno em procura a leitura, mesmo as os títulos
desconhecidos.

PROPOSTA 2
Outra sequência didática desta mesma
leitura, a mesma história, mas adaptada, o professor pode expandir para outros títulos.
Dados da aula, o que o aluno poderá
aprender com esta aula:
• Participar de momentos de interação e
integração;
• Identificar as características dos colegas;
• Desenvolver a observação;
• Expressar-se por meio da expressão facial.

DURAÇÃO DAS ATIVIDADES: 4 HORAS
AULAS
Sempre que iniciamos o ano letivo, novas formações de turmas são pensadas no bem
estar, aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes. Por isso é importante levar atividades de integração/socialização com o objetivo
de tornar os momentos iniciais de constituição
do grupo, prazeroso e interessante para todos.
Atividades de integração também podem propiciar aprendizagens como: percepção, raciocínio, conhecimento dos novos colegas.

ESTRATÉGIAS E RECURSOS DA AULA
Primeiro Momento: Em roda, faça uma
brincadeira da Ginástica Facial. É o seguinte,
com o comando do professor, as crianças deverão fazer ginástica com o rosto. Há várias possibilidades: jogar beijinhos; soltar sons de estouro
– Pum! Bum! Pá; encher as bochechas de ar só
de um lado, depois do outro lado, encher toda
a boca; fazer caretas usando a boca, para os
lados, fazer bico, abrir a boca, sorri de lábios
fechados, sorri de lábios abertos; soprar: fazer
ventinhos na palma da mão; fazer barulho de
spray: tss, tss, tss, tss, tss; abrir e fechar a boca
mostrando os dentes; com os lábios relaxados
fazer brrrrrrr (som do carrinho); com a língua no
céu da boca, fazer trrrrrrrr; criar exercícios sonoros com as vogais: aaaaaaaaaaaaaaaa, eeeeeeeeeeeeeee, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ooooooooooooooo,
uuuuuuuuuuuuuuuu; piscar os dois olhos, piscar o olho direito e depois o esquerdo; franzir a
testa. Expressões de sentimentos como alegria,
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tristeza, dor, raiva etc. O professor não precisa
fazer todos de uma só vez, são várias possibilidades que poderão ser contempladas em diferentes momentos das aulas.
SEGUNDO MOMENTO: Construa um
Jogo da memória com expressões – dois pares de cada: alegria, tristeza, raiva, dor, susto,
medo, criança jogando beijo, criança fazendo
careta, criança franzindo a testa etc. Lembre-se que o número de cartas deve ser igual ao
número de crianças na sala. Leve o jogo para
sala e jogue na rodinha. Podem-se organizar as
turmas em dois grupos em que um grupo joga
e o outro assiste. Depois pode ser feito o contrário, quem assistiu joga e quem jogou assiste.
Ao final do jogo, cada criança pega uma carta.
Proponha uma brincadeira em que terão de encontrar seus pares. Ao se agruparem de acordo
com a expressão tirada, todos se sentam. Cada
dupla fará a mímica da expressão da carta e as
outras crianças terão que dizer qual a expressão
está sendo representada.
TERCEIRO MOMENTO: Proponha uma
atividade para continuar desenvolvendo o senso de observação e a atenção das crianças. O
nome da brincadeira é “Onde mudou?”. Para
isso leve para a sala várias acessórios, como
brincos grandes, colares, gravatas, chapéus,
pulseiras, relógios etc. Escolha um estudante e
peça-lhe que escolha alguns dos acessórios e
use-os. Peças às outras crianças que observem
a criança escolhida: como está vestido, o que
está usando que não é habitual etc. A criança
que usou os acessórios deverá sair da sala e
retirar ou acrescentar outro acessório. Por exemplo, tirar um colar ou uma pulseira. Ao voltar
para a sala, os estudantes deverão observar e
descobrir o que foi retirado ou acrescentado. Vá
alternando os estudantes até que todos participem da brincadeira.
QUARTO MOMENTO: Por fim, para que
a integração continue ocorrendo, proponha uma
brincadeira em que as crianças terão que utilizar o toque, o cuidado e a afetividade entre si.
É a chamada brincadeira “O Urso”. Você pode
iniciar contando uma história de urso ou pode
contar a história após a brincadeira – Sugestão:
“Cachinhos Dourados e os Três Ursinhos”. Na
brincadeira, dentro do objetivo supracitado, você
(professor) é o urso, que vai dormir na caverna
e as crianças previamente orientadas (“quanto

a não machucar o ‘urso”, não chutar, não bater
- a gente não acorda alguém com desrespeito etc., etc.) deverão tentar acordá-la. O urso,
grandalhão que é, não acorda de repente, mas
cada vez que virá para cá e pra lá, aumenta o
barulho do ronco. Até que depois de uma sucessão de estímulos o urso acorda e tenta capturar aqueles que ousaram despertá-lo da hibernação. Você pode definir com eles que quem é
pego vira urso em seguida, ou quem você pega
é levado para caverna. “Neste caso, você tem a
opção de deixá-los lá até o final da brincadeira
(para depois eles descreverem a caverna, por
exemplo) ou poderá deixá-los ser “salvo” pelos
colegas no decorrer da brincadeira.

PRECAUÇÕES:
1) converse bem com as crianças, pois
às vezes alguém tem medo do urso, chora e
pode não querer integrar a brincadeira.
2) Eleja bem o espaço de fuga, crianças podem se atropelar, converse sobre isto
também! Nessa brincadeira a preocupação das
crianças com os cuidados para não machucar
o “urso” dormindo começa com a orientação
do professor, porém na medida em que brincam, esses cuidados se tornam autônomos entre as crianças.

RECURSOS COMPLEMENTARES
Tenha em mãos a obra “Cachinhos
Dourados e os Três Ursinhos” e várias possibilidades de trabalho com essa história.

AVALIAÇÃO
Sempre que avaliamos devemos voltar
às questões trabalhadas diante das observações que fazemos. Para tanto, ao avaliar faça
as seguintes indagações:
• Como as crianças interagem entre si?
• Como os grupos estão sendo construídos?
• Está havendo respeito das diferenças?
• As crianças se expressam com facilidade?
• Faça novas intervenções sempre que
necessário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve o objetivo fundamental de levantar a problemática do ensino da leitura
na escrita de educação básica, mostrando todo o procedimento que se tem adotado ao longo
dos anos e apontar algumas falhas nessa didática, que limita o conhecimento dos alunos nessa
escola e muitas vezes não surtir o resultado esperado ou necessário.
Mostrar a importância do aprendizado da leitura de forma adequada e principalmente a
adequada à realidade desse aluno, abrindo para ele o mundo de leitura, que possibilita infinitas
possibilidades para o futuro, formando cidadão com capacidade de ler, analisar e devolver para
a sociedade suas impressões de forma a construir uma sociedade mais digna e intelectualizada.
Mostrar a importância do material necessário para o resultado nesse processo de aprendizagem, com textos apropriados e o mais importante, o profissional, o professor capacitado para
esse ensino, à relação entre os alunos e sua função como mediador desse aprendizado que
ampliará a capacidade do aluno em aprender sobre o mundo. Mostrar possíveis falhas no ensino
e apontar uma possível solução como as estratégias de ensino e exercícios, com a finalidade de
amenizar ou solucionar essa problemática, o ensino da leitura nas escolas de educação básica.
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O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO (TIC’s) NA EDUCAÇÃO
ESCOLAR: DO ENSINO FUNDAMENTAL AO
ENSINO SUPERIOR

RESUMO: Este artigo tem como objetivo realizar uma análise sobre as tecnologias de informação e seu uso no cotidiano escolar através da literatura já existente. A tecnologia passou a ser,
de fato, o instrumento pedagógico mais utilizado dentro da sala de aula, e de transformação
da sociedade, e continuará, sem dúvida, a produzir mudanças sociais e culturais dentro do
âmbito escolar.

Palavras-chave: Tecnologias da Educação; Aprendizagem; Educação Básica; Educação Superior;
Formação Continuada.
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INTRODUÇÃO

M

uitas são as denominações para as transformações ocorridas como: globalização, mundialização, que são também denominadas pelos estudiosos de tecnologias de informação. A revolução da informação teve um crescimento muito grande e tem sido acelerada nos últimos anos, trazendo muitos benefícios para o desenvolvimento
da sociedade, desde que usados com sabedoria e com conhecimento prévio.
No plano da educação, a influência destas transformações é muito clara, pois as escolas passaram e passam por um processo de adequação às novas tecnologias. Quando se
fala em escolas e educação não poderíamos deixar de falar sobre os profissionais que estão
diretamente envolvidos neste complexo mundo. Faz-se necessário enxergar que o professor não
pode apenas ter sua formação clássica, teórica e prática vividas como antigamente, mas deve
conviver com essa problemática.
Nessa perspectiva, o docente se encontra num processo de transformação, em que o
modelo tradicional, ainda persiste no vocabulário docente, convivendo lado a lado com as novas
concepções e propostas, mesmo sendo considerado ultrapassado.
Os professores, como mencionado anteriormente, são os profissionais que mais estão
enfrentando problemas com estas mudanças tão aceleradas, estão perdendo seu valor para as
tecnologias. Mudanças que estão atingindo a comunidade escolar e muitos não estão preparadas para lidar com elas. E se não se atualizam, não têm competência para participar deste
mundo globalizado, neoliberal, caracterizado por países considerados em desenvolvimento econômico.
As tecnologias de informação são poderosos recursos para todas as áreas, principalmente na educação, em todas as esferas, etapas. A tecnologia se aproximou de nossa realidade
e impôs mudanças em todos os setores da sociedade moderna, inclusive no campo da educação. Assim, noções de ensino e aprendizagem, tempo e espaço ganham redefinições à medida
que conexões à internet possibilitaram o acesso a outros países, culturas, línguas, conhecimentos e informações.
Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor,
frente às novas tecnologias, é diferente,
Com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse didático-pedagógico permitindo desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um espírito de colaboração e de autonomia nos alunos
(CORDOVA, FABIO; GRINGS, VENICE, 1998, p.15).

As inovações tecnológicas acentuaram a necessidade de novas mudanças, novas posturas no processo de ensino e aprendizagem. O professor não pode ser, simplesmente, visto como
único detentor e transmissor do conhecimento e nem o aluno como receptor passivo.
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O ensinar e o aprender começam a ser subsidiados (e não substituídos) pelo uso de
tecnologias, que otimizam a construção de situações de aprendizagem significativas. Nesse
novo contexto, a construção do conhecimento envolvendo o professor e o aluno adquire grande
importância em troca de saberes, conhecimentos e desenvolvimento.
Segundo Moran (2001), educar é colaborar para que professores e alunos – nas escolas
e organizações – transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional do seu
projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação
que lhes permitam encontrar seus aspectos pessoais, sociais e de trabalho e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos (s/p).
Sobre as tecnologias e as transformações que elas exercem em nossas vidas, Gimenez
(2000) pontua que vivemos um período em que os avanços tecnológicos nos possibilitam formas
de comunicação sem precedentes, e que modelos autoritários, centralizados, homogeneizantes
vão sendo substituídos por formas descentralizadas, heterogêneozantes, plurais e democráticas
de relacionamento” (s/p).
Ambas as formas de educação, em diferentes modalidades de ensino, fazem usos de
tecnologias, que facilitam o processo de ensino e aprendizagem, que já é uma realidade no cotidiano de muitos cidadãos e que a escola pode e deve utilizar como forma de inclusão social.
O objetivo de trabalhar novas tecnologias na escola é para fazer coisas novas e importantes que não se pode realizar de outras maneiras. A escola se torna um lugar mais interessante
que preparará o aluno para o seu futuro. A aprendizagem centra-se nas diferenças do indivíduo
e na capacitação do aluno para torná-lo um usuário independentemente da informação e meios
de comunicação eletrônica.
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A comunicação é uma ferramenta responsável por transmitir conhecimento e desencadear o desenvolvimento. O homem deixou
de lado sua capacidade racional, muitas vezes
A comunicação é uma derivação do la- manifestado manual ou oralmente para desentim communicare, cujo significado é participar volver novas tecnologias e mecanismos, se
de algo, partilhar, tornar comum. Como o ser apropriando da tecnologia.
humano é um ser social, a comunicação é esÉ também considerado um artifício que
sencial para a vida humana.
permite ao homem evitar que os mesmos erros
É presente na vida do ser humano sejam cometidos repetidas vezes, permitindo
desde os tempos mais antigos, quando não ter a chance de reconstruir a história, registrar
sabiam nada referente à escrita ou fala, por o presente e projetar um futuro melhor a partir
exemplo, mas através de desenhos e imagens das interações feitas no passado e no agora.
havia a necessidade de trocar informações, re- De modo bem mais imediato e de longo alcangistrar fatos, expressar ideias e emoções; fa- ce, graças à telefonia e a internet, novos patores esses, que contribuíram para a evolução râmetros de comunicação criados das novas
da comunicação desde os primórdios aos dias tecnologias criaram um laço muito forte entre a
atuais.
comunicação e a tecnologia.
Aproximadamente 2900 anos A.C. surSegundo Wolton (2006), comunicar
giu uma das formas mais evidentes de comu- não é produzir e distribuir informação, e sim:
nicação, o envio de mensagens por animais, Remodelar o que já existe e ter sensibilidade às conchamados de pombos pelo correio. Com a dições nas quais o receptor capta a mensagem. Seevolução da comunicação, surgiram as cartas, gundo ele, não há comunicação sem a existência de
jornais, telégrafos, telefone, revistas, a tv, rádio, indivíduos livres e iguais. Conseguir se comunicar é
computadores e mesmo assim o homem ainda uma tarefa difícil, pois o maior problema é o recepnão se dava por convencido. Com o passar do tor, não os meios de comunicação. Para Wotton, cotempo, o homem aperfeiçoou sua capacidade municar significa ir além das mensagens, das técnide se relacionar, aumentando também a manei- cas, criticar as ideologias que a veiculam (WOLTON,
ra como se comunica. Surge então a Internet. 2006, p.25).

A HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO,
O CONCEITO DE TECNOLOGIA A
CONTEMPORANEIDADE

A comunicação é responsável por esses grandes avanços, criando grupos, que
eventualmente se integram em forma de famílias, grupos, amigos. Por meio da comunicação é possível haver a compreensão dos humanos entre si e os demais seres, sendo o ato
de comunicar essencial para que exista vida
em sociedade.
A história humana, sem os desenhos
das cavernas, os hieróglifos egípcios e o acervo de informação que nos foi deixado através
da escrita, não teria a emoção sentida hoje a
se ver o avanço desses meios. Ao longo da
história, a transmissão de informações já foi
vista como forma de sobrevivência, como legado ou liberdade de expressão. Conforme esse
avanço surgia, as necessidades apareciam.

O sinal mais claro é o nosso próprio
cotidiano, é praticamente impossível conhecer
alguém que não seja adepto de pelo menos
uma forma de comunicação que envolva tecnologia.
Para entendermos esse processo, também é necessário saber o que significa tecnologia. De acordo com dicionários da Língua
Portuguesa, tecnologia é o conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o
aproveitamento prático do conhecimento científico.
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Embora seja simples dizer que a tecnologia proporciona avanços na humanidade, não
é tão simples conceituá-la. Analisando a etimologia da palavra, verifica-se que é constituída
de duas palavras gregas: “technos” e “logia”.
Também utilizado para definir os conhecimentos que permitem fabricar objetos, modificar o
meio ambiente, sempre em prol da satisfação
das necessidades humanas.
Enquanto a primeira palavra significa o
processo de se fazer algo, a segunda significa
o sistemático entendimento sobre algo, ou melhor, o conhecimento da manipulação da natureza para finalidades humanas (BETZ, 1997).
Mesmo após a humanidade ter passado por diversas fases de evoluções tecnológicas, marco presente na globalização, há um
erro comum quando se pensa em tecnologia
é atrelar-se às novidades de última geração.
Quando falamos de informação e comunicação, a era tecnológica surgiu como uma alternativa desta era moderna, facilitando todo
processo de comunicação através da inclusão
digital, com a inserção de computadores, facilitando e aperfeiçoando o acesso a informações
e a realização de tarefas da vida humana, além
de capacitar os próprios usuários destas tecnologias.
Para Kenski (2003), tecnologias são:
“conjunto de conhecimentos e princípios que
se aplicam ao planejamento, à construção e à
utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade” (KENSKI, 2003, p.25).
Ainda sobre tecnologias, Kenski (2012)
defende que:
A tecnologia está nos diferentes lugares de nossa
vida e acaba se passando por natural. A autora usa o
termo tecnologia como tecnologia o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam
ao planejamento, à construção e à utilização de um
equipamento em um determinado tipo de atividade
(KENSKI, 2012, p.12).

Todas estas inovações fizeram com
que a humanidade passasse a viver de forma
nova, mais complexa, mais globalizada, fruto
de uma sociedade neoliberal, com muita informação através da tecnologia, hoje a internet é
a número um.
A revolução da informática trouxe consigo inúmeros impactos que, por sua vez, atingiram diversas áreas sociais. A educação não
escapa dessa mudança. Cada vez mais a tecnologia se faz presente na escola e no aprendizado do aluno, seja pelo uso de equipamentos
tecnológicos, seja por meio de projetos envolvendo educação e tecnologia.
Sodré (2001), Oliveira (2008) entendem comunicação como processo, vinculação
e diálogo interligados as tecnologias, enxergando esses meios como facilitadores dessa
relação. Ao se comunicar, o homem aprende,
havendo a relação entre a prática, o contexto
ao qual está inserido e a articulação entre ambos.
A Era da Informação e do Conhecimento que nós vivemos mostra um mundo novo,
na qual o trabalho humano é feito pelas máquinas, cabendo ao homem à tarefa para a qual
é insubstituível: ser criativo, ter boas ideias. Há
algumas décadas, a era da informação vem
sendo superada pela onda do conhecimento.
O aumento de informação disponibilizada pelos meios informatizados vem crescendo bastante, a questão agora está centrada em
como gerir esse mundo de informações e retirar dele o subsídio para a tomada de decisão.
Desenvolver competências e habilidades na
busca, tratamento e armazenamento da informação transformam-se num diferencial competitivo dos indivíduos.
Diante das mudanças que a sociedade
passou e vem passando nos últimos anos, a
educação foi umas das que mais sofreu com
essas transformações. Esse paradigma clássico de comunicação se rompeu e a anexação
do computador e da Internet na vida dos alunos, trouxe uma avalanche de informações que
as escolas e os professores muitas vezes não
estão preparados para absorver.
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A adaptação das escolas ao uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC), ainda é um desafio para alguns educadores, pois muitos não possuem domínio
das ferramentas tecnológicas. O estudo e a
utilização da rede mundial de computadoresa internet, tecnologia que muda radicalmente
a vida de todos também vive em constantes
mudanças, não sendo um produto definido e
acabado, o que torna mais difícil o processo de
comunicação, mas ao mesmo tempo prático e
rápido, o que faz do usuário estar sempre em
atualização.
A utilização de recursos tecnológicos
no processo de ensino como a internet, produto de globalização, é cada vez mais necessária,
pois torna a aula mais atrativa, proporcionando
aos alunos uma forma diferenciada de ensino.
Para que isso se concretize de maneira que
todos os envolvidos se sintam beneficiados,
a questão das TIC deve estar bem consolidada. A forma de ensinar e aprender podem ser
beneficiados por essas tecnologias, como por
exemplo, a Internet, que traz uma diversidade
de informações, mídias e softwares, que auxiliam nessa aprendizagem.
Nesse universo tecnológico cabe às
pessoas em todas as esferas que se comunicam fazerem o uso de forma sábia e utilizarem as informações como fonte de troca para
aquisição do conhecimento. A internet muda o
comportamento, altera maneiras de execução
de trabalhos, proporciona novas organizações
práticas para o ser humano. Encontramos várias tecnologias que viabilizam a comunicação,
porém o que vai agregar maior peso a essas
tecnologias é a interação e a colaboração de
cada uma delas.
As tecnologias apresentam dilemas,
problemas a sociedade a partir do momento
em que as pessoas começam a interagir mais
virtualmente que pessoalmente, pois amplia a
comunicação, necessidade antropológica fundamental da modernidade, deixando pra trás
premissas que o homem ficava preso, não tinha o espaço, a liberdade para enxergar, falar,
interagir como faz com a internet.

Com as mudanças nas tecnologias,
as linguagens também foram alteradas. Inicia-se um processo dialógico de informações, de
comunicação em que conviver com as TIC na
educação, faz-se necessário analisar e refletir
sobre os benefícios, as mudanças e os conhecimentos indispensáveis à adequada aplicação
dessas tecnologias ao aprendizado do aluno,
uma vez que se considera a educação como
processo comunicativo, expressado nas teorias de Paulo Freire.

TECNOLOGIAS APLICADAS À
EDUCAÇÃO
As tecnologias ampliam as possibilidades de o professor ensinar e do aluno aprender. Verifica-se que quando utilizadas adequadamente, auxiliam no processo educacional.
LIBÂNEO (2007, p.309) afirma que: “o
grande objetivo das escolas é a aprendizagem
dos alunos, e a organização escolar necessária é a que leva a melhorar a qualidade dessa
aprendizagem”,
Para as escolas e educadores, a necessidade criada
pelo uso da TIC, é saber como aplicar todo o potencial existente no sistema educacional, especialmente
nos seus componentes pedagógicos e processos de
ensino e de aprendizagem. Moran discute que, “ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e
alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz
de modernidade, sem mexer no essencial” (MORAN,
2000, p. 63).

O USO DOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS NA SALA DE AULA
A inserção dos recursos tecnológicos
na sala de aula requer um planejamento de
como introduzir adequadamente as TICs para
facilitar o processo didático-pedagógico da escola, buscando aprendizagens significativas e
a melhoria dos indicadores de desempenho do
sistema educacional como um todo, onde as
tecnologias sejam empregadas de forma eficiente e eficaz.
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A partir das concepções que os alunos
têm sobre as tecnologias, sugere-se que as instituições educacionais elaborem, desenvolva e
avalie práticas pedagógicas que promovam o
desenvolvimento de uma disposição reflexiva
sobre os conhecimentos e os usos tecnológicos. Para Moraes,
o simples acesso à tecnologia, em si, não é o aspecto mais importante, mas sim, a criação de novos
ambientes de aprendizagem e de novas dinâmicas
sociais a partir do uso dessas novas ferramentas
(MORAES, 1997, p.32).

visto que se utilizam da imagem. Assim, torna-se cada vez mais necessário que a escola se
aproprie dos recursos tecnológicos, dinamizando o processo de aprendizagem. Para Sancho,
Devemos considerar como ideal um ensino usando
diversos meios, um ensino no qual todos os meios
deveriam ter oportunidade, desde os mais modestos
até os mais elaborados: desde o quadro, os mapas
e as transparências de retroprojetor até as antenas
de satélite de televisão. Ali deveriam ter oportunidade
também todas as linguagens: desde a palavra falada
e escrita até as imagens e sons, passando pelas linguagens matemáticas, gestuais e simbólicas (SANCHO, 2001, p. 136).

É preciso conhecer e saber incorporar
A tecnologia educacional está presente
as diferentes ferramentas computacionais na
nas escolas para melhoria do processo ensino
educação. Masetto (2000), afirma:
aprendizagem.
Sobre o processo de ensino e de aprendizagem: “considero haver uma grande diferença entre o processo
de ensino e o processo de aprendizagem quanto às
suas finalidades e à sua abrangência, embora admita
que seja possível se pensar num processo interativo
de ensino aprendizagem” (MASETTO, 2000, p. 140).

As mídias integradas em sala de aula
passam a exercer um papel importante no trabalho dos educadores, se tornando um novo
desafio, que podem ou não produzir os resultados esperados.

RÁDIO
Meio de comunicação simples e de
fácil acesso usado como instrumento pedagógico, o rádio propõe uma alternativa de ensino-aprendizagem para transformar o ambiente
escolar, capaz de resgatar e valorizar a voz dos
membros da comunidade, articulando o pensamento e expressando emoções, independentemente das condições sociais, econômicas e
culturais das pessoas envolvidas nos processos de formação.

Demo (2008) aponta o que segue sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação: “Toda proposta que investe na introdução das TICs na escola só pode dar certo
passando pelas mãos dos professores. O que
transforma tecnologia em aprendizagem, não é
a máquina, o programa eletrônico, o software,
mas o professor, em especial em sua condição
socrática”.

“Há décadas o rádio educa, aproxima,
apaixona, entretém, informa, sugere, mobiliza,
confunde, liberta e anima” (ARAÚJO, 2003,
p. 8). O rádio representa um instrumento rico
em possibilidades pedagógicas e de grande
abrangência, atingindo todas as camadas da
população. Uma das formas de trabalhar com
o rádio é estimular os alunos a ouvir programas
e discutir as notícias, propagandas, músicas e
As tecnologias estão, a cada dia, mais outros serviços.
presentes em todos os ambientes. Na escola,
Um projeto importante é o rádio na esprofessores e alunos já estão utilizando a TV,
o vídeo, o DVD, o rádio, os computadores e cola, o qual precisa ser concebido como um
a Internet na prática pedagógica, tornando o projeto comunitário, envolvendo diretores, peprocesso ensino aprendizagem mais significa- dagogos, professores, alunos e todos os intetivo. As mídias têm grande poder pedagógico grantes da comunidade educativa.
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MÁQUINA FOTOGRÁFICA

Apresenta como vantagens o fato de
permitir que o professor permaneça de frente
para os alunos, podendo ser utilizado em local iluminado e permitir o reaproveitamento das
transparências. Pode-se dizer que o retroprojetor surgiu para auxiliar a exposição do conteúdo e sistematizar as apresentações em um
modo visual mais atrativo.

De acordo com Duarte, o uso da câmera fotográfica e sua exploração na produção
de diferentes tipos de registros e de materiais
pedagógicos é um bom começo, pois, mesmo
em contextos de privação material é possível
encontrarmos câmeras fotográficas com estudantes e professores com relativa intimidade
O uso de retroprojetor deve ser bem
com a fotografia. Preparar os professores para
lidar com esse recurso, de forma criativa e ori- planejado, tendo-o como um recurso de apoio
ginal, contribui para que venham a desenvolver à comunicação.
alternativas de trabalho em sua prática profisCOMPUTADOR
sional.
Com a utilização da máquina fotográfica na educação é possível trabalhar com aulas
mais criativas, mais motivadoras, despertando
nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e fazer descobertas.
Segundo Barros, Cortes e Bastos
(2003) as fotografias de foro familiar, que tematizam aspectos da escola, apresentam um
olhar “menos oficial” quando são assumidas
pelos próprios alunos:
Essas fotos, de extrema riqueza, porque menos “policiadas” pelos valores institucionais, falam de outra
escola e, nelas, de outra história, também cotidiana
apenas mais informal, vivida pelos alunos entre si e
que convive “não oficialmente” com os horários, as
aulas, as provas, as disciplinas, que caracterizam o
tempo escolar oficial” (BARROS; CORTES; BASTOS,
2003, p. 127).

RETROPROJETOR

Um número cada vez maior de setores
da sociedade se beneficia do uso do computador como recurso tecnológico. De acordo com
Moran (2000),
Cada vez mais poderoso em recursos, velocidade,
programas e comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular situações, testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares,
ideias. Produzir novos textos, avaliações, experiências. As possibilidades vão desde seguir algo pronto (tutorial), apoiar-se em algo bem desenhado para
complementá-lo até criar algo diferente, sozinho ou
com outros (MORAN, 2000, p.44).

Enfatizando a inserção dos computadores na escola, Tajra (1998), diz que, a inserção
dos computadores na escola, deve dar conta
de um duplo desafio social: preparação dos futuros cidadãos e pedagógico – melhor atendimento às necessidades de aprendizagem dos
sujeitos.

Conforme SANCHO (2001),
Supõe-se dos professores, segundo
Perrenoud (1999),
O uso do retroprojetor proporciona a divulgação dos
conhecimentos por fonte visual e auditiva. Segundo
a autora, esse tipo de tecnologia requer a utilização
de síntese, ou seja, a capacidade de transmitir uma
mensagem com interação. (SANCHO, 2001, p.131).

Competência em produzir e trabalhar com situações
problemas, utilizando-se preferencialmente de softwares didáticos, aplicativos como editores de texto,
programas de desenho ou de gestão de arquivos,
planilhas e calculadoras, que são os auxiliares diários das mais diversas tarefas intelectuais (PERRENOUD, 1999, p.62),
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PENDRIVE
O pendrive é um dispositivo portátil.
Por meio desse dispositivo se transfere dados
e informações que podem ser visualizados na
tela da TV e de microcomputadores. A entrada
para cartão de memória é uma conexão para
dispositivos como os usados em máquinas fotográficas e filmadoras, principalmente para armazenar imagens.
O pen drive é um dispositivo capaz de
armazenar arquivos digitais, entre eles imagens,
vídeos, áudios. Possui uma conexão USB, isto
é, uma conexão universal que permite que o
pen drive receba dados para armazenamento,
ou transfira dados já armazenados para outro equipamento. Entre as vantagens do pen
drive a que se destaca é a reusabilidade, que
permite a utilização e a reutilização dos dados
armazenados em várias bases tecnológicas e
plataformas.
Segundo dados do Portal Dia a Dia
Educação da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, os professores podem por meio do pen drive, salvar objetos de
aprendizagens para serem utilizados em sala
de aula. Esses objetos são recursos que podem complementar e apoiar o processo de ensino-aprendizagem. Com a TV Pendrive, instalada em todas as escolas da rede estadual de
ensino, os professores poderão utilizá-las para
o planejamento e execução das aulas. Com
ela, o professor vai poder gravar em um pen
drive, trabalhos, exercícios, atividades e outros
materiais didáticos para expor em sala.
Para repassar o material para os alunos, basta conectar o pendrive em um aparelho de televisão adaptado e ministrar a aula.
Esta tecnologia pode fortalecer e potencializar
a aprendizagem dos alunos.

INTERNET
O uso da Internet, seja na sala de aula
ou como ferramenta de apoio ao aluno, pode
proporcionar o melhoramento do ensino e da
aprendizagem. A Internet oportuniza desenvolver a própria aprendizagem baseado na construção do conhecimento, compartilhando suas
descobertas.
As informações adquiridas através da
Internet podem ser transformadas em conhecimento, para isso é necessário que o professor
conduza seus alunos a construir esses conhecimentos. Dispondo sobre informação e conhecimento, Moran nos diz:
Há certa confusão entre informação e conhecimento. Temos muitos dados, muitas informações disponíveis. Na informação, os dados estão organizados
dentro de uma lógica, de um código, de uma estrutura determinada. Conhecer é integrar a informação no
nosso referencial, no nosso paradigma, apropriando-a, tornando-a significativa para nós. O conhecimento
não se passa, o conhecimento cria-se, constrói-se
(MORAN, 2007, p.54).

A sala de aula tem deixado de ser o
único espaço de busca e acesso ao conhecimento com a crescente utilização da internet.
Assim, entende-se que a sala de aula não é
o único lugar onde ocorre a aprendizagem e
que a comunicação pode proporcionar, através
de variados meios, a formação de diferentes
ambientes de aprendizagem e uma maior participação dos alunos nas relações de ensino.
Para Moran (2000),
A internet é uma mídia que facilita a motivação dos
alunos, pela novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece”. A Internet oportuniza interações significativas, através dos e-mails, as
listas de discussão, os fóruns, os chats, os blogs,
as ferramentas de comunicação instantânea, os sites
de relacionamentos. O professor precisa informar e
orientar os alunos sobre a utilização da Internet, sobre as vantagens e os perigos que ela oferece (MORAN, 2000, p.53).

989

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste trabalho conclui-se que as tecnologias usadas com fim educacional / pedagógico ampliam as possibilidades de o professor ensinar e o aluno aprender.
Quando utilizada com significado e critério, a tecnologia pode contribuir para a produção
do conhecimento e a melhoria do processo ensino - aprendizagem. O professor precisa buscar
conhecer e estar consciente de que a adoção de tecnologias da informação e da comunicação
na área educacional tem reflexos na sua prática docente e nos processos de aprendizagem,
conduzindo para a apropriação de conhecimentos.
Verificamos a importância do uso das TICs pelo interesse, participação e motivação dos
alunos, a aprendizagem mais significativa e a aula produtiva e dinâmica, facilitando a problematização dos conteúdos. Para um uso significativo das tecnologias, que traga resultados no processo de ensino e de aprendizagem, evidencia-se a necessidade da formação e o aperfeiçoamento
dos docentes quanto ao uso das tecnologias da informação e comunicação.
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CURRÍCULO: CONCEITO E QUESTÕES NO
CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo fazer uma análise crítica em relação a origem e o
contexto do currículo, podendo dessa maneira, perceber as ideologias, valores e relações de
poder presentes no contexto educacional, bem como, suas implicações no cotidiano escolar.
Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica em relação à
temática, objeto de estudo, isto é, o tratamento metodológico da pesquisa consiste em ser de
tipologia qualitativa e de caráter exploratório bibliográfico. O estudo encontra-se em andamento, mas é possível perceber que o contexto histórico do currículo e o contexto educacional brasileiro estão permeados de ideologias, relações de poder, valores e concepções como
um todo. Isto posto, o discurso e a construção curricular no Mundo e no Brasil não se deu
sob uma única ideologia, mas com influência de tendências, objetivos e interesses diferentes.
Com esse resumo histórico pode-se perceber a importância de não se desvincular do currículo da constituição histórica e social. Um currículo não surge do nada, mas de uma necessidade
social e principalmente econômica e cultural. Para tanto, os estudiosos e pesquisadores apontam que o termo currículo é um termo polissémico, querendo com esse rótulo significar que
currículo veicula uma noção sujeita à ambiguidade e diversidade de sentidos.

Palavras-chave: Currículo; Ideologia; Educação; Relações.
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INTRODUÇÃO

N

o Brasil, o processo educativo ocorreu no período inicial da colonização, com os
padres jesuítas que tinham como meta a catequização dos nativos, instruindo-os
sobre leitura, escrita e contagem. Visando chegar a uma compreensão sobre o
que é currículo, analisou-se várias definições sobre este termo, o que possibilitou que se desenvolvesse uma ideia sobre o mesmo.
No contexto educacional o currículo divide-se em três segmentos: o formal, o real e o
oculto, conceitos importantes esses que serão discutidos no decorrer do trabalho. Pensando o
currículo no âmbito escolar, o currículo é o núcleo que define a existência da escola, não sendo
uma simples lista de conteúdos a serem ministrados nos diferentes níveis de ensino.
Buscando compreender o currículo e a sua função dentro do contexto educacional acredita-se que seja importante conhecer a trajetória deste termo, bem como suas diferentes concepções e sua influência neste âmbito.
Assim, o presente trabalho buscou uma breve discussão a respeito da história do currículo, onde foi possível perceber a partir dos estudos de vários autores como Macedo (2006), Silva
(2009) entre outros, que o currículo brasileiro atual baseou-se no currículo surgido nos Estados
Unidos, que tinha como objetivo a escolarização em massa por motivo da industrialização. Entretanto, a história do currículo não se restringe a este único evento estrangeiro.
A principal intenção quando da realização desta investigação diz respeito a somar esforços na tentativa de compreender o currículo e, por conseguinte, sua corporificação no currículo
escolar, enquanto campo de ideias e ações e suas implicações formativas: educacionais, políticas, ideológicas e sociais intencionalmente planejadas, no cotidiano educacional e, consequentemente, na realidade social.
Diante do exposto, ainda há intenções secundárias que envolvem as ações investigativas
desse trabalho, como: conceitualizar currículo e compreender sua atuação educativa, política e
ideológica na sociedade hoje; identificar o currículo quanto às suas influências e suas intencionalidades diretas e indiretas no ambiente escolar/educacional e no cotidiano da vida social e
política, em suas diversas proposições de formação humana e de projeto de sociedade; analisar
currículo enquanto campo reprodutor de ideias e ações e, por conseguinte, seus efeitos teóricos e práticos no contexto político-educacional determinado para essa pesquisa que tendem
a dificultar ou facilitar o fortalecimento de uma Educação – processo de formação – voltada à
autonomia/emancipação humana e social.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE O
CURRÍCULO
No Brasil, o processo educacional ocorreu no início da colonização, no momento em
que os jesuítas (membros da Companhia de
Jesus, importante instituição religiosa, fundada
por Inácio de Loyola em 1534) chegaram junto
com os portugueses e iniciaram a doutrinação
dos nativos.
Neste contexto, desde o início da história da educação brasileira, quem estabelece
os ensinamentos, as maneiras e a importância
social destes conteúdos são os grupos que se
mostram superiores econômica e socialmente.
Em uma comunidade constituída por
classes distribuída de forma desigual na sociedade, o ato de educar se torna um preparo
para servir aos grupos dominantes, assim, o
debate curricular requer uma reflexão em torno das intenções desses grupos, presentes no
processo socioeducativo.
É a partir do século XX que as práticas
curriculares brasileiras passam a sofrer grande
influência de influências teóricas oriundas dos
EUA. Saviani apud Schimidt (2003) aponta que
John Dewey, ao fundar a escola-laboratório na
Universidade de Chicago, tendo por ideia de
que a criança aprende de modo mais completo
através de práticas que tenha significados, promove com antecedência o norteamento para o
currículo por experiências, sendo este amplamente aceito no Brasil na década de 1930, entende-se a partir disso o currículo “como algo
dado ao professor: os conteúdos devem mostrar ao mestre quais são os caminhos abertos
à criança” (SCHMIDT, 2003, p. 61).
Um período marcante na história do
Brasil e que teve influência no currículo do país
ocorreu entre as décadas de 50 e 80 (com o
governo de J. K. e a ditadura militar). Neste período se destacou duas ideologias: a nacionalista de J. K. e a de interdependência formulada
pela Escola Superior de Guerra (ESG), que visava a segurança nacional (SAVIANI, 2008b).

No Brasil a discussão crítica sobre o currículo alavancou-se na década de 1970 e declinou na década de
1990, quando se tornou um eixo importante, o qual
veio a ser o centro de discussão educacional, mas
em bases distintas.

Assim, neste contexto histórico:
No Brasil, o currículo tornou-se palco
de lutas, de opções, de escolhas (ainda que
limitadas), muitas vezes apressadas, outras
vezes extremamente criteriosas, muitas vezes
democráticas, outras autocráticas e impositivas
– tudo porque as escolas, em todos os níveis
do ensino público e privado, se vêem diante do
imperativo legal de produzir seus projetos político-pedagógicos (BERTICELLI, 2005, p. 25).
As orientações ou planos curriculares
provindos dos ministérios estaduais de educação vêm servindo como referencial para as
escolas municipais, estaduais e privadas do
estado em que estão inseridas.
Schmidt (2003) afirma que o sistema
de ensino do Brasil vem passando por diversas modificações, modificações indispensáveis e induzidas pela execução da LDBN (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
Lei nº 9.394/96 e seu regulamento. Entre estas
modificações, a que tem se mostrado mais significativa e essencial são as que dizem respeito
ao currículo em todos os níveis de ensino.
Pesquisas apontam que nas primeiras
teorias a respeito do currículo, tinha-se a ideia
de que ele desempenhava uma função burocrática e mecânica, relacionadas com questões
de métodos, técnica, procedimentos e avaliação, comparando a escola a uma empresa.
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CURRÍCULO E IDEOLOGIA
Se pararmos um momento para refletir
sobre nossos comportamentos – socioculturais e político-ideológicos – não será tão difícil
constatarmos indícios de que, em geral, sempre estamos seguindo orientações ou mesmo
deliberações estabelecidas por um currículo.
Percebemos que, para além de sermos orientados, somos por vezes forçados, por vias implícitas ou explícitas, a adotarmos condutas
pré-estabelecidas por instituições e organizações político-educacionais do Estado, isto é, a
seguirmos o currículo.
Podemos considerar que tais condutas
são desencadeadas devido ao fato do Estado, a partir de suas múltiplas institucionalidades, apresentar-se enquanto agente formador
de valores humanos e princípios societários
diversos. Além de escolas, universidades e
empresas, os meios de comunicação (rádio,
televisão e, sobretudo, a internet) chegam, simultaneamente, a diferentes lugares, somando
muitos usuários. Assim, muitas pessoas, das
mais conscientes às menos conscientes, estão
propensas às intencionalidades curriculares
“ocultas”.
Em determinadas ocasiões essas
orientações e/ou determinações são concretas
e formais, portanto, apontadas em documentos
legais de instituições do Estado; em muitas outras ocasiões, aquelas são ocultas e indiretas,
sem deixar, entretanto, de serem determinantes
à nossa formação enquanto ser social e político. Com isso, podemos considerar que sempre estamos orientando-nos por um currículo.
Os propósitos do currículo apresentam-se em meio às atividades políticas. Essas
ações vêm à tona conforme a elaboração de
normas, referendos e leis; e ainda alianças políticas entre entidades e Estados criadas e estabelecidas por representantes políticos, gestores públicos, grupos organizacionais e ainda
por meio de metodologias de ação e gestão
dos governantes: projetos diversos de intervenção, concepção e de planos de desenvolvimento de políticas públicas, e outros.

Assim, identificamos que tais ações
são sempre dotadas de intenções e aplicadas
para atingir objetivos prévios quando da elaboração de projetos políticos. No que se refere às
expressões ideológicas do currículo encontramos cotidianamente em nossos lares, nossos
trabalhos e em espaços públicos de convivência. Um dos exemplos mais simples dessas expressões está nos meios de comunicação, que
contribuem para a manutenção e reprodução
de ideologias.
As implicações formativas, educacionais, políticas e ideológicas do currículo são
tão constantes em nosso cotidiano que, de certa forma, muitos dentre nós já as acatamos de
uma maneira natural ou naturalizada. A escola
age ideologicamente, não somente por meio
do conteúdo explícito de seu currículo, e sim
ao ocultar, em seu funcionamento pedagógico e no trato das demais ações de seu âmbito trabalhista as relações sociais. Em geral, o
currículo escolar reproduz a cultura – o ponto
de vista, a forma como devemos conceber as
“coisas” – do grupo social dominante. Essas
relações manifestam-se no discurso/linguagem dominante, e são reproduzidas por meio
de instrumentos histórico-culturais, como por
exemplo, a escolarização.
Pensar a Educação de qualidade, no
que se refere a perspectivas de construção
de projeto(s) de sociedade(s), sobretudo no
âmbito de formação humana e social pautada
em ideais de consciência, de autonomia e de
emancipação, implica, (re) pensar seus fundamentos epistemológicos, políticos e filosóficos,
portanto, seus pressupostos formativos. E para
tanto, é importante refletir sobre currículo, visto
que este é capaz de gravar no interior de nossa
própria constituição marcas quase inapagáveis
– em todos nós enquanto sujeitos em constante processo de formação (FREIRE, 1996).
Ocorre que da maneira pela qual está
dado hoje o fenômeno educativo, os meios –
tais como o currículo escolar e a proposta político-pedagógica – estão, equivocada e lamentavelmente subordinados aos fins – resultado
educativo, índices quantitativos e qualitativos,
educação genérica, não-significativa e mal
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contextualizada – em razão, principalmente,
da Educação no Brasil ser pensada, projetada e implementada com caráter imediatista,
em nível de curto prazo. Sendo essa educação
pautada numa concepção bancária (FREIRE,
1987) que sugere o acúmulo de informações/
conhecimentos na “cabeça-gaveta” do educando, ao invés de uma concepção educativa
pautada numa perspectiva complexa de construção ativa de conhecimentos significativos
por parte do educando,
As escolas, os professores, os políticos e os pais começam a interrogar-se sobre se esse paradigma organizacional de incrível uniformidade e o paradigma
de educação e aprendizagem que está subjacente
(e que se baseia na ideia da transmissão linear do
saber do professor para o aluno), se adequa à nova
realidade caracterizada por: uma população escolar
altamente heterogênea e massificada; acessibilidade da informação; exigência do conhecimento como
bem social; requisitos da sociedade Global relativamente aos saberes qualificados; necessidade de se
explorarem as capacidades de trabalho individual e
cooperativo para se transformar em conhecimento
o saber que Brota da assimilação das informações.
Como afirma Tavares (1996), as sociedades modernas e pós-modernas rejeitam as formas tradicionais
e clássicas de aprender e querem aprender optando
por modalidades menos estruturadas e mais pessoais que atendam aos níveis de desenvolvimento, aos
ritmos, aos estilos, às características de cada pessoa
e aos seus contextos (ALARCÃO, 2011, p. 96).

Por isso a importância de ao se pensar
em educação de qualidade, pensar necessariamente em orientações formativas curriculares conjuntamente, também de qualidade. No
âmbito das práticas educacionais podemos
constatar as intencionalidades do currículo por
meio da postura profissional e da práxis pedagógica do professor: crítica ou acrítica; ativa
ou passiva; mediadora ou autoritária (FREIRE,
1996). Somam-se a isto as condutas de toda
a comunidade escolar, a metodologia e, principalmente, a estrutura curricular em si, da instituição escolar face às disciplinas e conteúdos
programáticos.

Não é raro ouvir críticas dos profissionais docentes, os quais lidam com o instrumento curricular diretamente em seu fazer
pedagógico, sobre a necessidade de (re) ver
o currículo escolar, em seus fundamentos formativos, a fim de transformar e dar um novo
significado ao currículo, no que se refere aos
seus pressupostos pedagógicos. Isso porque
é preciso que se tenha um instrumento orientador à prática pedagógica, para o processo de
ensino aprendizagem, e para a ação formativa
a nível macro de sistema educacional, como
um todo, que seja condizente com anseios de
autonomia/emancipação humanos e sociais.
E para promover Educação de qualidade com vistas ao pleno desenvolvimento
humano e social, que garanta o crescimento
psicossocial do ser humano é necessário ter
uma intenção formativa diferente da usual, desde a seleção e organização dos conteúdos, até
a forma de sistematização e aplicação prática
desses. E toda essa dinâmica pressupõe uma
proposta curricular que assuma o caráter construtivista e psicopedagógico (COLL, 2000).

CONCEITUALIZANDO CURRÍCULO NO
CONTEXTO ESCOLAR
A partir da modernidade até os dias
atuais as sociedades ocidentais passaram a
adotar continuamente um conjunto sistemático
de orientações, ou mesmo de regulações, portanto, uma pauta com normas de condutas que
orientam os grupos sociais no que se refere ao
processo de instrução, educação ou formação.
Para tanto, são considerados pressupostos e
ideais educacionais, políticos e ideológicos intencionais e, a priori, conscientes.
Podemos identificar, dentre inúmeras
normatizações político-sociais intencionais, o
Currículo – campo produtor e (re) produtor de
ideias e ações intencionalmente planejadas.
Embora muitos de nós que se envolvem com
ações educacionais tenhamos ouvido, ou até
mesmo falado sobre o tema, poucos, porém,
compreendem Currículo (em sua profundidade formativa) como campo criador de ideias e
ações.
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Partindo de uma análise etimológica,
a palavra “currículo” tem sua origem no latim
curriculum, termo este que se traduzido à língua portuguesa teremos algo perto de “pista
de corrida”. É possível estabelecermos que a
ação curricular tem absoluta relação com os
termos: roteiro, percurso ou caminho a ser seguido, isto é, um tipo de trajetória orientadora
que deve ser seguida pelos indivíduos de diferentes contextos sociais – homens e mulheres,
de crianças a idosos – para que seja alcançada
uma determinada finalidade antes planejada.
No decorrer do desdobramento dessa trajetória os indivíduos acabam passando
por mudanças de caráter pedagógico, político,
cultural, ideológico e outros, projetadas anteriormente. “Afinal, um currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão ‘seguir’
aquele currículo” (SILVA, 2009, p. 15).
Todos os conteúdos compreendidos
como princípios formativos dotados de intenções constituintes do currículo são precisamente avaliados e selecionados com vistas a
corporificar seus ideais específicos de projetos
formativos. Assim o campo curricular projeta
uma ação intencional visando consolidar uma
reação esperada. Nesta perspectiva, Silva assinala que: “o currículo é sempre o resultado de
uma seleção: de um universo mais amplo de
conhecimentos e saberes seleciona-se aquela
parte que vai constituir, precisamente, o currículo” (SILVA, 2009, p. 15).

Embora as ações curriculares façam-se
presentes efetivamente no cotidiano da vida
social (ambientes escolares e acadêmicos,
recintos trabalhistas, espaços de lazer, dentre
outros) estas se manifestam de diferentes maneiras, conforme os pressupostos políticos e
ideológicos de grupos dominantes.
E são nos ambientes educativos formais, como escolas e universidades, dentre
outras entidades de educação formal, que o
currículo assume sua maior profundidade formativa, visto que é lá (escola/universidade) que
passamos um tempo considerável de nossas
vidas, sobretudo quando crianças, sob as intencionalidades curriculares (SILVA, 2009). Intencionalidades as quais são cuidadosamente
delineadas para o ambiente escolar, atentando
aos aspectos pedagógicos, políticos e também
ideológicos, pois,

[...] entendemos o currículo como o projeto que preside as atividades educativas escolares, define suas
intenções e proporciona guias de ação adequadas e
úteis para os professores, que são diretamente responsáveis pela sua execução (COLL, 2000, p. 45).

Fatos, conceitos, princípios correspondem ao compromisso científico da escola: transmitir o conhecimento socialmente produzido e que, atualmente,
melhor respondem à nossa necessidade de explicar
leis da natureza ou da vida social, bem como, por
extensão, resolver, pela tecnologia, questões de sobrevivência (biológica, cultural, social etc). Atitudes,

[...] a escola atua ideologicamente através de seu
currículo, seja de uma forma mais direta, através de
matérias mais suscetíveis ao transporte de crenças
explícitas sobre a desejabilidade das estruturas sociais existentes, como Estudos Sociais, História, Geografia, por exemplo, seja de uma forma mais indireta,
através de disciplinas mais “técnicas”, como Ciências
e Matemática, (SILVA 2009, p. 31) (Grifo do autor).

Em se tratando de processo de ensino
e aprendizagem, a proposta curricular escolar
pode assumir diferentes proposições formativas e/ou educativas. Contudo, de acordo com
Coll (2000), há sete “conteúdos” que devem
constituir, fundamentalmente, a proposta curriLogicamente, que estamos falando de cular, são eles: fatos, conceitos, princípios, atipropostas de orientação curricular coerente, tudes, normas, valores e procedimentos.
significativa, que leve em consideração a complexidade da condição humana. Com isso, é
Para este autor, esses conteúdos assupreciso considerar a importância do currículo mem compromissos específicos face aos difeenquanto instrumento orientador da ação edu- rentes âmbitos do processo formativo desencativa, na medida em que:
volvido durante a ação escolar:
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normas e valores correspondem ao compromisso
filosófico da escola: promover aspectos que nos
completam como seres humanos, que dão uma dimensão maior, que dão razão e sentido para o conhecimento científico. Procedimentos, isto é, habilidades, estratégias e outras formas de ação articulam
esses conteúdos no triângulo – objetivos, resultados
e os meios de alcançá-los – fora do qual nenhuma
aprendizagem da criança ou intenção pedagógica do
professor serão concretizadas, (COLL, 2000, p. 13).

Os trabalhos relativos à elaboração de
proposta curricular devem ser pautados essencialmente pela demanda político-educacional
da realidade de cada ambiente escolar, bem
como pelos anseios político-sociais da comunidade escolar. Caso contrário, dificilmente a
proposta logrará êxito face aos objetivos formativos delineados, nem para o educando
aprendiz, nem para o profissional orientador;
eventualmente serão atingidos alguns objetivos
específicos e imediatos,
As estratégias de formação referenciadas têm como
objetivo tornar os professores mais competentes para
analisarem as questões do seu quotidiano e para sobre elas agirem, não se cuidando apenas pela resolução de problemas imediatos, mas situando-os num
horizonte mais abrangente que perspectiva a sua função e a da escola na sociedade em que vivemos.
Para isso a escola não pode estar de costas voltadas
para a sociedade nem esta para aquela. Mas também os professores não podem permanecer isolados
no interior da sua sala de aula. Em colaboração, têm
de construir pensamentos sobre a escola e o que
nela se vive. É nesse contexto que também ganham
força os círculos de estudo e os grupos de discussão
sobre temas candentes. Igualmente significativo é o
incremento de iniciativas de supervisão colaborativa
em que, num espírito de entreajuda, os colegas que
se assumem como heteros supervisores potencializando desse modo o processo de auto-observação e
de automonitorização fundamental para o desenvolvimento profissional (ALARCÃO, 2011, p.63).

É imprescindível que o currículo, quando da sua elaboração, leve em conta as condições reais nas quais o projeto vai ser realizado
e resguarde responsabilidades e competências
dos sujeitos envolvidos, sobretudo, educadores e educandos, para que não a ação curricular não seja demasiada engrandecida em
detrimento da ação do orientador e do aprendiz. Com isso, Coll (2000, p. 44) afirma que
“enquanto projeto, o currículo é um guia para
os encarregados de seu desenvolvimento, um
instrumento útil para orientar a prática pedagógica, uma ajuda para o professor”.
O currículo está concebido em meio
a uma complexidade de aspectos individuais
e coletivos: desde os ideais políticos-educacionais do sistema de ensino; as condutas de
gestores escolares; a qualidade da formação
do profissional docente; as dinâmicas dos processos de ensino e aprendizagem; a seleção e
sistematização dos conteúdos programáticos;
até as condições psicossociais do educando;
e por fim as ações avaliativas de todos esses
aspectos.
Ora, lidar com toda essa rede de ligações, a fim de manter o currículo “vivo”, funcional, significativo, não é tarefa simples. Por isso
a razão de muitas propostas curriculares ou
projetos curriculares alhearem-se, isto é “perderem-se” em meio ao vazio de seu próprio
desenvolvimento prático. Assim sendo, faz-se
importante refletir criticamente, no sentido de
que,
A significatividade da aprendizagem está vinculada
muito diretamente à sua funcionalidade. A educação
escolar deve sempre ocupar-se de que os conhecimentos adquiridos – conceitos, habilidades, valores,
normas etc. – sejam funcionais, isto é, possam ser
efetivamente utilizados quando as circunstâncias nas
quais o aluno se encontrar assim o exigirem (COLL,
2000, p. 55).

Por conseguinte, o fazer pedagógico
do professor somente ganha pertinência em
função da formação do educando, portanto
que o educando seja (ou que volte a ser) concebido como sujeito histórico, dotado, também,
de conhecimentos outros.
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O CURRÍCULO E A BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR (BNCC)
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento que acima de tudo
visa às aprendizagens essenciais por meio de
10 competências Gerais que contribuam para a
transformação da sociedade que colabora com
a Declaração Universal dos Direitos Humanos
e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), na busca de se alcançar as metas
com qualidade.
As 10 competências gerais se inter-relacionam-se na Educação Básica (educação
infantil, Ensino Fundamental e ensino médio)
nas competências destacam-se: 1°valorizar os
conhecimentos históricos; 2° exercitar a curiosidade reconhecendo a ciência, investigação e
tecnologia; 3° valorizar as manifestações artísticas e culturais; 4° utilizar diversas linguagens
em diferentes contextos e entendimento mútuo;
5° compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação; 6° valorizar a diversidade e vivências culturais; 7° argumentar informações acerca dos cuidados de si mesmo e
o planeta; 8° conhecimento e cuidado com a
saúde física e emocional; 9° exercitar o diálogo, respeito e a cooperação, 10° agir pessoal
e coletivamente.
O conhecimento e o uso dessas competências são o que orientam Estados e Municípios na construção do currículo, pois a BNCC
tem como compromisso a educação integral, a
escola como um ambiente democrático, inclusivo que respeita as diferenças e as diversidades, defendendo sempre a igualdade Educacional e social.
A Base Nacional Comum Curricular e
os currículos devem ser vistos e trabalhados
como uma complementação, visando assegurar as aprendizagens essenciais, e deve ser
organizadas e acompanhar o PPP- Projeto Político Pedagógico da escola e na atual realidade educacional deve levar em consideração a
realidade do aluno e sua comunidade, assim
como deve ser colocado em prática por meio
de ações/reflexões ouvindo e considerando os
pensamentos e falas de professores/alunos/famílias e comunidade.

A BNCC não substitui os currículos, ele
é um documento que orienta e completamente a sua formação em um regime colaborativo
visando alcançar os objetivos propostos para
uma educação integral e de qualidade, para
que isso ocorra se faz necessárias uma avaliação e revisão na formação continuada do
professor e visando uma mudança na gestão
escolar que deve estar aberta a escutar e ser
reflexiva,
Porém, atividade do professor insere-se no sistema
escolar que tem a sua organização própria, onde
conhecimento do currículo, entendido como a compreensão do conjunto das áreas disciplinares e não
disciplinares se integram a organização das atividades formativas de um determinado nível de ensino,
bem como o conhecimento da estrutura dos seus
programas, é fundamental ponto sendo aluno elemento central da ação educativa, é imprescindível
que o professor de tenha conhecimento do aluno e
das suas características, isso é, compreenda o seu
passado e o seu presente Mas atividade docente é
uma atividade psicossocial que se desenvolve em
contextos espaciais, temporais, sociais, organizativos
com valor educativo e em cada circunstância tem aspectos singulares e únicos. Por isso, o conhecimento
dos contextos é fundamental (ALARCÃO,2011, p.68).

O relacionamento professor-aluno é extremamente importante no saber, quando cada
um assume o seu papel na escola de forma reflexiva com o objetivo da troca de saberes, o professor continua a ser um mediador, mas aquele
que organiza as ideias e informações por meio
da escuta e do respeito mútuo, enquanto os alunos se entendem como ser aprendente em busca do saber, sendo curioso, questionador e vê na
escola um ambiente crítico e reflexivo no qual se
encontra o conhecimento na educação.
É necessário acreditar nas propostas de
formação do professor reflexivo e este por sua
vez necessita ter consciência da sua identidade
profissional por mais que os programas de formação continuada ainda sejam falhas.
Ao gerir uma escola reflexiva é necessário ter claro a importância do currículo, saber liderar, escutar e tomar decisões acerca do diálogo e
reflexões, fazer avaliação dos profissionais e sua
própria auto avaliação, fazendo valer a democracia, seguir o projeto e entender a escola como
um processo de desenvolvimento e aprendizagem de todos os participantes sem distinção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o que temos discutido aqui, consideramos que nossa identidade; nossa visão
de mundo; nossa organização de aprendizagens; nossa produção de conhecimentos; nossa
constituição cultural, portanto, nossa existência histórica de sujeito (individual e coletivo) está
vinculada especificamente a um projeto de ser – humano e social – envolvido pelo currículo.
Neste sentido, vale refletir sobre as intencionalidades curriculares. E refletir a esse respeito é refletir acerca de nossa própria trajetória de vida; de nossa condição de seres em constante
(re-) construção, conscientes de nossa incompletude, subjetiva e objetiva. Sendo o currículo um
conjunto de intenções cuidadosamente projetadas com vistas à formação de sujeitos para um
determinado fim, torna-se claro o alcance do poder pedagógico, político e ideológico do currículo.
Portanto, refletir o currículo é questioná-lo, e questioná-lo é formular pressupostos para
tentar compreendê-lo. Nesta perspectiva cabe refletir sobre qual conhecimento deve ser confirmado como “o verdadeiro”, com vistas a ser produzido, reproduzido ou ensinado? Qual conhecimento ou saber é considerado importante ou essencial para ser considerado parte do currículo?
E qual é o tipo de ser humano desejável para um determinado projeto de sociedade? Responder
a esses questionamentos é responder ao mesmo tempo o que é currículo, pois nós somos,
também, o que é determinado pelas implicações curriculares; somos o que o currículo quer que
nos tornemos.
As respostas para esses questionamentos são um tanto complexas, mas é possível
apontar que elas estão precisamente pautadas em parâmetros de saber, identidade e relação
de poder, no qual o documento BNCC –Base Nacional Comum Curricular visa orientar na busca
dessas resposta com o apoio de todos os envolvidos na educação.
A escola enquanto ambiente de prática educativa e ensino também devem ser abertos
para escuta dos alunos e da comunidade, visando na construção de uma escola reflexiva em
que o gestor não tem um comportamento autoritário e sim respeita a democracia para resoluções de problemas e tomadas de decisões de comum acordo em benefício de todos. A autonomia dada ao educando na escola contemporânea deve ser planejada por meio do diálogo entre
gestão/professor/aluno/comunidade, conhecendo o aluno de uma forma multidisciplinar para
então preparar-se como educador e gestor comprometido com o saber.
Conclui-se que o diálogo na Instituição Educacional é primordial para o caminho de
uma escola realmente democrática, no qual o gestor tem consciência de seu papel e trabalha
de acordo com o Projeto Político Pedagógico de sua escola, visando por meio de projetos em
que todos sejam participativos uma melhoria na aprendizagem e na formação do educando com
soluções e ações organizadas e discutidas de comum acordo.
Neste contexto de reflexão entre currículo e Educação é necessário problematizá-los
em suas estruturas, formas e conteúdos, na tentativa de criar, sistematizar
e
implementar uma organização coerente de educação – na constituição
de um projeto social coerente com as especificidades da condição
humana – pensar, discutir e transformar o currículo, em sua essência
formativa é imprescindível e urgente na busca pela educação de
qualidade.
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A ESCOLA PARTICIPATIVA: CAMINHO PARA UM
PROCESSO EDUCACIONAL DE QUALIDADE

RESUMO: Este artigo visa mostrar a necessidade de observar a educação como participante
integral da formação da criança sendo assim necessário compreendê-la como integrante da
formação e desenvolvimento das mesmas . A forma que os alunos a percebem e visualizam a
educação, a necessidade de respeitar seu espaço como de uma instituição escola que garanta os direitos educacionais do educando para que estes sejam respeitados de maneira que a
escola seja mais do que o local de ler e escrever, modificação da realidade educacional das
escolas. Analisa-se a forma de administrar e se ensinar a criança reestruturando a aprendizagem local, levando as crianças a se envolverem de tal forma que realmente facilite o desenvolvimento e aquisição de vários conhecimentos . O objetivo geral desta pesquisa constitui
em compreender a função da escola na vida da criança, entendendo o papel do Estado para
a garantia deste, buscando reestruturar as condições da escola, despertando a vontade de
recriar a escola de forma que se construa realmente a cidadania, diminuindo a indisciplina na
s escolas. Objetiva-se ainda, incentivar a análise do currículo que envolve as diversas disciplinas possibilitando um maior entendimento de do que deve ser mudado para cumprir o real
papel atribuído à educação.

Palavras-chave: Indisciplina; Formação; Família; Alunos.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem a finalidade de contribuir para refletir sobre uma escola
participativa, caminho para um processo educacional de qualidade, para tal, é
preciso observar a forma como que a mesma faz parte do dia a dia do aluno,
considerando o cotidiano escolar, estando presente e influência o desenvolvimento da criança.
Ao observar a maneira com que os alunos tratam o próximo, produzindo, que auxiliam
na formação de suas habilidades específicas, percebe-se que é de suma importância que o educador compreenda o processo que o aluno passa para a construção de sua inteligência numa
tentativa de avaliar e propor melhorias para a área em que atuam as pesquisadoras.
Aprofundar-se neste assunto, observando o trabalho realizado em sala de aula partindo
do princípio de que a criança possui uma bagagem anterior a sua entrada na escola, e que esta,
vem formada por erros e dificuldades.
Discutir estes assuntos é de extrema importância para conduzir o professor a refletir
sobre a necessidade de mudança, sendo capaz de corrigir as dificuldades, solucionar os problemas de aprendizagem, observando-os com olhares críticos, contribuindo para que as atividades
sejam realizadas com caráter pedagógico específico, favorecendo o desenvolvimento completo
do indivíduo em formação.
Esta reflexão, vem atrelada a necessidade de oferecer um ensino de qualidade e sério
como realmente este deveria ser sendo observada a sua causa atrelada ao desenvolvimento da
progressão continuada, que desmerece o trabalho da escola e desilude a família quanto à seriedade da educação o que evidencia as falhas da família bem como as da organização escolar.
A reflexão sobre os problemas anteriores e a nova forma de ver a educação permite a
reflexão sobre a perda de valores, permitindo assim a reorganização da proposta do processo
educacional em seu interior, deixando claro a extrema relevância do tema para garantir a melhora da convivência em grupo e em sociedade o que elenca os motivos que estimulam o resgate
dos valores para o bem viver.
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A ESCOLA PARTICIPATIVA: CAMINHO lho é frequentemente controlado, deixando de
ser o templo do saber para transformar-se em
PARA UM PROCESSO EDUCACIONAL
um espaço de recreação infantil e encontros
DE QUALIDADE

sociais juvenis, o que a princípio não era considerado um problema desde que a forma com
que a escola seja administrada visualize estas
interações como um processo também educacional (BRASIL, 1996).

Conforme estudos de pesquisadores,
como Aquino (1996), para compreender as dificuldades que envolvem a escola pública em
relação aos seus problemas é preciso entender o percurso da degradação, que atinge as
A maneira de administrar a escola tamescolas por meio dos tempos, uma vez conhecidas as causas dos problemas e buscar bém demorou a ser modificada, e somente agoas soluções é necessário basear-se em fatos ra se aproxima dos atuais objetivos escolares
com a gestão participativa. Antigamente ela
históricos.
estava mais ligada a administradores ou conA ideia de que a educação deve se- tadores do que a educadores, pois dita-se um
guir moldes tradicionais era muito forte, classi- modelo a ser seguidos por todas elas, como
ficavam-se as escolas como templos do saber, se alunos e professores fossem sempre os
sendo este, um espaço privilegiado (AQUINO, mesmos e como se a localização e a região
fossem as mesmas (AQUINO, 1996).
1996).
A este fato agrega-se várias mudanças, que favoreceram alguns pontos da educação e prejudicaram outros, o fato é que muita
coisa havia sido mudada levando todas as
pessoas em idade escolar aos bancos sem
saber muito bem o que estavam fazendo ali
(AQUINO, 1996).
A Evolução tecnológica contribui para
o desenvolvimento de um novo aluno, e a escola passa a ter um novo papel. Deixando de
ser somente a transmissora de conhecimento
e passa a contribuir com a formação de um
novo indivíduo de forma a adequá-lo aos novos modelos sociais oferecidos. A proposta
aqui presente contribui para que a democracia
seja construída pela abertura dada às escolas
diante do seu contingente escolar, porém, esta
“liberdade” pode ser confundida com o declínio do processo da educação a levando a ter a
impressão de que o processo educacional se
encontra (BRASIL, 1996).

Não trabalhar a realidade da comunidade que estamos em contato cria um desgaste enorme para quem trabalha e estuda, considerando que tudo o que é ensinado não tem
significado nenhum a quem ensina e a quem
aprende naquele momento (AQUINO, 1996).
Considerar a realidade é muito importante, já que nenhuma comunidade é igual à
outra, e as necessidades são diferenciadas. A
concepção de educação que temos, é construída a mercê de tais informações, o que a
torna falha diante dos novos moldes de ensino
(AQUINO, 1996).

Observa-se isto já na formação das
classes que são formadas também não são
iguais, possuem desenvolvimento diferenciado, no entanto, o sistema exige e oferece aos
professores um bloco fechado de informações
onde se sequência as séries não os estágios
de conhecimento, o que exclui alguns alunos,
e estimula a formação de causadores de tumulIsto porque a escola estava às to, por se sentirem marginalizados (AQUINO,
voltas com um programa educacional baseado 1996).
em um currículo mecânico que coordena o que
deve ser feito, qual o tipo de avaliação (prova)
que se espera do trabalho. O espaço de traba1006
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Os professores que possuem vários conhecimentos e valores, não podem transmiti-los
por causa da indisciplina dos alunos, o que
acaba desautorizando-os destituindo-os do papel que os compete levando-os a desistir de disciplinar as turmas por se sentirem impotentes.

No entanto, existe o medo da mudança,
e o perigo da conscientização, que favorece a
libertação defendida por Freire, e é este medo
que impede que se realize um trabalho consciente. Torna-se necessárias ações educativas
que favorecessem a intervenção dos professores diante da realidade violenta dos alunos,
contribuindo para que este se percebesse ser
ativo, ser participante que somasse com o outro, porém a visão de escola hoje é totalmente
deturpada (FREIRE, 1987).

Assim os educadores e gestores aceitam o que lhes é imposto pelas leis editadas
para defender os infantes, que transforma o papel de disseminadores do saber para o papel
de assistentes sociais com a função de distribuir
benefícios e alimentar os mais desafortunados
Somente assim a existência humana te(BRASIL, 1996).
ria um significado, e somente assim o mundo
se transformaria, segundo as palavras do próPara os autores Freire E Shor, (1987), o prio Freire “com sujeitos pronunciantes, a exigir
processo educacional continua indiretamente a de eles um novo pronunciar”. O papel da escoser elitizado, porém, de maneira velada, o que la diante deste tema é transformar a realidade,
favorece o fracasso, não permitindo que todos valorizar as ideias dos indivíduos, favorecendo
os alunos principalmente os menos afortunados a construção de novos saberes e assim libertar
a chegar ao final do curso proposto.
o mundo dos opressores que nele se encontram (FREIRE, 1987).
Segundo Freire et al. (1987), a educação para ser transformadora e significativa
Nos modelos de escolas que temos,
deve ter um processo de troca, onde um apren- observa-se a referência aos que acatam as
de enquanto ensina e o outro ensina enquanto ideias dos professores/mestres, sem questioaprende o que favorece a construção do conhe- ná-las e recebendo o conhecimento também
cimento e o desenvolvimento da autonomia do sem questioná-lo, ouvem e não falam se deiindivíduo por meio do diálogo.
xam dominar. Porém, existem outros tipos de
alunos que propõem, discordam, para a conEste diálogo apresenta-se fora do con- sagração de democracia favorecem atos que
texto escolar nos dias de hoje, não se fala mais, permitem que se busque seus direitos (FREIse agride, não se ouve mais, se desobedece, RE, 1987).
não existe mais a humanização do homem, o
que o transforma em sujeito do processo eduAs relações construídas dentro da unicativo. Entende-se que é por meio de uma pro- dade escolar é que vão favorecer a boa ou a
posta dialógica que se constrói o conhecimento, má educação, ponto importante de construção
este realiza a análise de todos os pontos de vis- da plateia que temos hoje baseada em alunos
ta considerando as opiniões do entorno ( FREI- desinteressada que nada querem nada fazem.
RE et al. ,1987).
A dificuldade está em fazer a educação compreender que ela não é tão simples como se
A falta deste diálogo libertário apresen- espera, é necessário para uma educação de
tado por Freire (1987), cria um caminho dire- qualidade, oferecer um ensino que modifique a
to para a dominação e este é entendido como alma do aluno, que ele perceba que faz parte
caminho direto para o fim das relações princi- daquele contexto e que ele é importante para o
palmente as educacionais, impedindo o desen- sucesso da proposta (FREIRE, 1987).
volvimento, a necessidade de mudança para
transformar a educação é notória uma vez que
para se obtiver um ideal revolucionário é preciso
modificar a realidade da educação, e favorecer
aulas agradáveis e construtivas.
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Para alcançar o objetivo a que se propõe o profissional sofre um desgaste imenso,
se sacrificando horas a fio e questionando-se
qual o motivo de estar na educação. Mas, a
maioria destes defendem suas convicções,
mesmo com medo de assumir seu papel. A
responsabilidade, é que os impede de desistir
(FREIRE, 1987).

Pensar a educação na sua situação em
que se encontra, imagina-se que esta não tem
mais jeito, está falida, mas não é verdade, para
que o ensino seja de qualidade e os profissionais sejam valorizados, é necessário criar medidas que não permitem burlar o sistema como
as avaliações que estão sendo anunciadas,
para aumento de salário.

Muitas vezes com os poucos recursos
dispensados, certas escolas conseguem manter a Unidade com material de qualidade para
que se desenvolva uma boa aula, mas não dispõem de espaço adequado para desenvolver o
trabalho da forma que deve ser. A pressão psicológica é tanta, que para obterem a coragem
necessária para enfrentar os medos de agressões e os obstáculos que encontram em sala
de aula como bagunça tumulto, maus comportamentos e o desrespeito (FREIRE, 1987).

Faz-se necessário uma discussão séria sobre os problemas existentes, revendo as
falhas e valorizando o que deu ou dá certo no
processo, é preciso ter coragem para consertar
os erros que veem sendo suplantados durante
anos. Vasconcelos (1997) afirma que a construção do conhecimento é fundamental para o
processo educativo, pois por meio delas as
pessoas terão para base para seu desenvolvimento, aprendendo a lidar com seus defeitos e
respeitando o limite do outro (VASCONCELOS,
1997).

Nossos jovens recebem informação minuto a minuto com um clique de Internet, tudo
se vê na televisão, os jornais e revistas estão à
disposição, e o indivíduo não reconhece o papel do educador dentro da sala de aula. É preciso aceitar que os jovens que se encontram
em sala de aula hoje possuem as respostas
para o que está nos livros que foram escritos
e reescritos durante os tempos. É necessário
então perceber que o indivíduo que está nas
escolas busca refletir sobre o seu papel e o
papel do professor/educador de forma ampla,
tornando-se consciente de que o conhecimento está exposto, mas que precisa ser aperfeiçoado (VASCONCELOS, 1997).

Deve-se considerar, no entanto que
para esta construção ser significativa, o professor deve servir como orientador, para o grupo, mas não como detentor do saber, mas sim
como mediador, dos interesses para a construção do bem comum, dividindo as responsabilidades, não rotulando respeitando as diferenças, dividindo atenção igual para todos,
ouvindo todas as opiniões e desenvolvendo
regras coletivas (MALDONADO, 2002).
O professor tem duas alternativas, primeira, reconhecer a realidade do seu trabalho,
conscientizando-se desta realidade, procurando transformá-la ,ou aceitá-la simplesmente,
para isso é preciso acreditar na mudança do
outro, pautando as relações na base do respeito item fundamental, por meio de um relacionamento franco, firmado no diálogo, muito
importante para a construção humana (MALDONADO, 2002).

Quando expomos nossos alunos a tais
aulas tradicionais, criamos uma pequena guerra de nervos onde se trava uma pequena luta
de poder tentando professor e aluno dobrar-se
o tempo todo. Este processo não se permite
falar nem escutar, criando um desgaste profissional enorme, pois o autoritarismo imposto, e
a rigidez apresentada, não são sinônimos de
Porém, para obter sucesso nesta proDemocracia, mas, é uma falha muitas vezes posta, é preciso que se reformule os saberes
assimilada durante a preparação profissional de forma a desenvolver um trabalho significati(VASCONCELLOS, 1997).
vo que torne a aula interessante, um erro cons-
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tante que deve ser corrigido é vincular nota à
disciplina, não se deve barganhar conhecimento, ligar a nota ao que se faz é abusar de poder, é preciso conscientizar o aluno que seu
conhecimento não tem preço e que se estuda
para obter conhecimento que não tem preço
(MALDONADO, 2002).

cessitem de apoio psicológico constante, pois
professores são seres humanos e que adoecem necessitando de apoio profissional adequado, e acessível (MOREIRA, 2002).
Entende-se que é preciso reaprender
a fazer a educação, oferecendo o espaço para
o diálogo, o que confirma os objetivos da escola, levando o educando a perceber que a
escola não é vazia, que existe um contexto e
que este deve ser respeitado. O educador deve
ser estimulado e não renunciar ao que sabe.

O professor deve servir como orientador, para o grupo, mas não como detentor do
saber, e sim como mediador, dos interesses
para a construção do bem comum, dividindo
as responsabilidades, não rotulando respeitando as diferenças, dividindo atenção igual para
É preciso ver a escola como o local
todos, ouvindo todas as opiniões e desenvol- onde construímos todas as relações que terevendo regras coletivas (MOREIRA, 2002).
mos fora da escola, ela é o início, mas não
o fim de nossa caminhada e o professor é o
É preciso rever os currículos, perceben- ator principal deste filme chamado construção,
do que cada turma é uma turma, que cada es- merecendo ser muito bem tratado e preservacola é uma escola, que somos únicos, e que é do nestes longos anos de carreira, pois todos,
impossível transformar a escola em uma gran- com sucesso ou não passaram pela escola em
de linha de produção onde as máquinas criam alguma fase de suas vidas
peças exatamente idênticas. Todos têm habilidades diferentes, as pessoas que coordenam
A formação das crianças e dos jovens,
administram e idealizam as escolas deveriam ocorre por meio da sua participação nas relapensar no todo, não no que pensam individua- ções que constituem a dinâmica social .Para
lismo não nos leva a nada (MOREIRA, 2002). ele, os grupos são considerados elementos
formadores, pois dentro deles o indivíduo cria
Tornar o currículo escolar em docu- hábitos de atitude e convivência social, como a
mento maleável, permitindo que professor e cooperação e o respeito. A interação social em
alunos não se prendessem ao que exige o pa- uma classe se processa por meio da relação
pel, trocando experiências construindo uma li- professor-aluno, aluno-aluno, neste contexto, o
nha de trabalho onde se têm uns objetivos e aluno vai exercitando seus hábitos, desenvolsabe-se aonde quer chegar, com esta troca, vendo suas atitudes, assimilando valores.
ambos aprenderiam e o respeito seria mutuo,
alcançando os verdadeiros objetivos da educaA escola é um local de encontros exisção (MOREIRA, 2002).
tenciais, que tende a marcar profundamente a
personalidade do indivíduo, norteando o seu
É necessária também a reorganização desenvolvimento posterior. A construção do coda educação, são muitos papéis, fichas, diá- nhecimento é um processo interativo, portanto,
rios, cadernos, documentos que o professor social, no qual os agentes que dele participam
deve preencher durante o ano, muito do tempo estabelecem uma relação entre si, buscando
que este teria para rever seus conceitos estu- experiências que se vinculam a valores que
dar o que pode ter dado certo ou errado em norteiam suas vidas.
seu dia de trabalho se perde por ter que dar
esclarecimentos de papéis que muitas vezes
não são de sua alçada. Abrir espaço para reflexões como esta, nos faz avaliar ainda que ne1009
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As interações humanas têm função
educativa, pois, o conhecimento vem passo a
passo sendo construído. O professor tem basicamente a função de incentivador e energizante, pois ele deve aproveitar a curiosidade natural do educando para despertar seu interesse
e tem também a função de ser orientador, pois
deve orientar o esforço do aluno para aprender.
Antes de ser professor este deve ser
educador, pois sua personalidade é repleta de
valores que norteiam a vida, consciente ou inconscientemente, manifestando-se em sala de
aula sendo passado aos alunos. A construção
do conhecimento é, portanto, um processo interpessoal, onde o ponto principal desta está
na relação educando – educador. Esta relação
não é unilateral, pois o aluno não constrói só o
seu conhecimento, e o professor aprende com
eles novas formas de ver o mundo podem retificar ou ratificar a sua, alterando suas posturas
e mudando suas atitudes.
Neste contato, instaura-se um processo interpessoal no qual o diálogo é essencial,
ocorre então um intercâmbio onde o conhecimento tem como base o diálogo, este por sua
vez é desencadeado devido a uma situação
problema ligada à prática. Neste momento de
síntese, o conhecimento é organizado e sistematizado sendo aplicado de forma organizada.
A primeira visão de currículo, era parecida com uma fábrica, visualizando os alunos
como produtos desta fábrica, desconsiderando
sua cultura, seu saber, ou seu meio social.
Esta ideia de currículo deveria ser transformada para estar de acordo com a realidade,
direcionando os conceitos criados ao estabelecer a escolha de seus temas para além do
processo pedagógico, construindo novas perspectivas de mudança na educação favorecendo a compreensão da natureza relacionada à
cultura.

Desta forma o currículo, passa a ter o
papel de selecionar ilimitadamente a tal cultura
deixando de ser apenas um instrumento de poder, passando a ser observado como um plano de formação do cidadão, sendo realmente
significativo. Modifica-se então a visão de currículo tida como algo estático, passando a ser
vista como um misto de teoria e prática que
se resume em uma única estratégia de construção de aprendizado, pois ambas estão unidas
e em movimento constante, permitindo ao envolvido no processo, produzir, criar e portanto,
assimilar o que pretendesse ensinar (MARTINELLI, 1999).
A eficiência ou não do currículo depende muito da forma como este é definido pelo
interlocutor, e das teorias que este traz dentro
de si, variando de acordo com o conceito social e histórico de quem o está constituindo.
Tal afirmação torna-se pertinente, pois, o currículo formulado, está ligado a pontos importantes como o saber e a identidade, fatores que
constituem diferentes formas de realidade e
preceitos de poder, uma vez que estes podem
apresentar ideias que busquem convencer e alcançar determinado grupo social, podendo ou
não dar ênfase à dominação ou questioná-la
(MARTINELLI, 1999).
O currículo, 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 (MARTINELLI, 1999).
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É preciso, portanto, entender o papel
dos interlocutores do processo de formação
de um currículo, uma vez que este favorece a
construção do conhecimento contido nele, aspecto que justifica a função cultural da escola. O primeiro deles é o professor, considerado fonte de informação, transformando-se em
mediador da comunicação entre a informação
cultural (conteúdo) e receptora (aluno) este é
tanto o transmissor da cultura e da informação
garantindo o sucesso do papel básico da escola no cumprimento de sua função (OLIVEIRA,
2010).

-se nos diferentes temas e gêneros que podem
vir a ser abordado, desde que a didática adotada, de maneira adequada e nada simplista
os problemas relacionados a tais conteúdos,
dando-lhes significados políticos e sociais (SILVA, 2003).

É necessário então, destacar as dimensões gerais e estruturais do currículo, modificando o discurso pedagógico onde professores defendem uma ideologia sul real dizendo
que querem algo que se contrapõe às práticas
de sala de aula, onde professores fingem que
ensinam ou pensam que ensinam vindos de
O professor tem a função de ensinar, encontro com alunos que não pensam difereno ato de ensinar está ligado ao conjunto de tes (SILVA, 2003).
ideias, princípios, hábitos que se transmite ao
outro por meio de lições e conselhos deixando
É preciso ressignificar estas ideias traem evidência o conteúdo, segundo interlocutor dicionais que buscam defender uma escola
da construção de um eficiente currículo (OLI- eficaz que vem de encontro a um currículo traVEIRA, 2010).
tado como um projeto educativo que deve ser
cumprido e realizado durante as aulas, dando
O conteúdo é contextualizado dentro espaço a verdadeira liberdade dentro das escurrículo, é ele quem textualiza a informação colas (SILVA, 2003).
transmitida, dando significado ao aprendizado,
estando sempre em evidência, sendo decidida
Esta ideia de currículo como ponto imfora do ambiente didático (livros) sendo deter- portante de transformação social está longe
minados por agentes externos, estes se refe- de se realizar, pois, o pensamento pedagógico
rem à necessidade de determinado ambiente que o envolve, ainda é muito disperso, heteescolar. Apesar de ficar separado, o conteúdo rogêneo, sendo visualizado como mera teoria
é parte importante na construção da aprendi- separando-o da instrução, preocupa-se com o
zagem, pois a atividade sozinha torna-se vazia conteúdo e não se valoriza a atividade, a expesem sentido algum (OLIVEIRA, 2010).
riência. Ponto importante este que define o ensino, como o conjunto de atividades que transPara o professor cabe, portanto, obser- formam o currículo e por sua vez modificam a
var os aspectos metodológicos considerando-o sociedade por meio da transmissão de cultura
como ensinar, deixando a decisão sobre o que (SILVA, 2003).
ensinar para especialistas, administradores,
políticos, editoras e livros. Atrelados aos conteA pretensão de trabalhá-la deveria esúdos estão às atividades, pois estas se encon- tar representada nos conteúdos que os currítram presentes na experiência, por meio delas, culos abordam, buscando encontrar diferentes
testa-se, e experimenta-se o que foi transmitido formas de abordagem destes conteúdos, para
na teoria, no conteúdo (OLIVEIRA, 2010).
garantir aos envolvidos no processo o desenvolvimento global do aluno, considerando que
A prática de ensinar estes conteúdos o pensamento curricular torne-se parte intepode transformar a realidade, modificando as grante do pensamento social possível de transintenções que se tinha ao constituí-lo, pois um formar o indivíduo e a sociedade a qual este se
currículo, voltado à defesa de interesses pode encontra inserido favorecendo seu desenvolvitransformar e modificar realidades baseando- mento crítico (MOREIRA, 2002).
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Os conhecimentos que derivam da
passagem da escola, podem ser utilizados
por prazer funcional, para não ser esquecido,
pois tudo que oferece certo tipo de prazer fica
guardado na memória do indivíduo. Especificamente nos procedimentos gestuais/ motores
a sua realização provoca sensações corporais
de excitação, tensão, alteração de tônus, relaxamento, fruição, cansaço, percepção de si e
do outro por meio do toque, ou seja, experiências corporais ricas em informação, que ajudam a resolver situações justificadas por si só
(MOREIRA, 2002).
No ser humano, existe uma tendência
à automatização dos movimentos, desde os
mais fáceis aos mais complicados, essa tendência se torna favorável ao processo de prevenção e aprendizagem, pois a necessidade
de atenção para realizar movimentos revertidos
em situações de aprendizagem tornam-se contribuições infalíveis para o processo, pois, o
indivíduo ao concentrar-se assimila mais facilmente conceitos, sendo estes aliados à aprendizagem teórica de conceitos e habilidades
como ler, escrever, contar, tornando eficiente
seu aperfeiçoamento e eliminando assim as
dificuldades apresentadas (MOREIRA, 2002).

Viabilizar o processo de aprendizagem,
o êxito e o fracasso por tanto devem ser trabalhados também como processos de desenvolvimentos motores de habilidades, é preciso
saber que no processo de aprendizagem não
se ganha somente, se erra para aprender e se
acertar para saber que aprendemos a psicomotricidade a tem também a função pedagógica de ensinar que nem sempre as coisas saem
como o esperado e que às vezes é necessário
se reiniciar para conseguir o êxito esperado
(MOREIRA, 2002).
Neste processo de erro e acerto, o aluno concebe práticas culturais de movimento
que servem como instrumentos de formação
do conhecimento e expressão de sensações e
sentimentos em relação ao outro, desenvolvendo o respeito mútuo desenvolvendo a personalidade do indivíduo (MOREIRA, 2002).

O resultado da valorização destas habilidades resulta na construção de uma escola
participativa, onde os alunos possuem a autoestima elevada, tendo certeza de que é capaz,
desenvolvendo sua autonomia e minimizando
os problemas existentes na escola. Outro fator importante que devemos dar atenção e trabalharmos, é dar a oportunidade das famílias
O processo de ensino aprendizagem de participarem do processo educacional da
contempla, portanto, dois pontos importantes, criança, minimizando a ideia de que se está
o de permitir que o aluno desenvolva o movi- sozinho (MOREIRA, 2002).
mento, da forma mais eficiente possível, além
de desenvolver a atenção e criatividades neÉ preciso conceber o aluno como um
cessárias para alcançar os objetivos propostos ser ativo, que formula ideias, desenvolve con(MOREIRA, 2002).
ceitos, e resolve problemas de vida prática por
meio de atividade mental, capaz de construir
Encarar a potencialidade do indivíduo, seu próprio conhecimento. É preciso que ele
e suas limitações, é parte integrante do pro- exerça sua atividade mental sobre objetos e
cesso ensino-aprendizagem, e envolvem desa- ações oportunizadas por ele.
fios, o êxito gera um sentimento de satisfação e
competência, mas as experiências sucessivas,
de fracasso e frustração geram uma sensação de impotência o que constrói uma barreira
criando uma limitação interna de não querer
(MOREIRA, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que a relação professor – aluno para possuir certa eficiência deve ser
biunívoca dialógica, onde o professor fala, mas também ouve, incentivando o aluno a operar
mentalmente, à autoridade do professor portanto é a autoridade amiga que estimula, incentiva
e orienta.
Para que se desenvolva uma escola participativa é preciso construir conceitos em direção a autodisciplina, sendo definida como um conjunto de normas criado livremente pela pessoa, esta é criada pelo respeito mútuo e pela reciprocidade de sentimentos, para que haja uma
aprendizagem efetiva e duradoura, é preciso que existam objetivos definidos e que levem o aluno
à reflexão. É por meio desta motivação que se vitaliza o ato de estudar e aprender.
Ressalta-se a importância do diálogo no processo educativo, no qual a relação mestre-discípulo é o intercâmbio de duas existências. Quando o professor concebe o aluno como um
ser ativo, que formula ideias, desenvolve conceitos, e resolve problemas de vida prática por meio
de atividade mental, a relação deixa de ser unilateral onde o professor transmite verbalmente os
conceitos e o aluno passivamente os memoriza.
Pretende-se que o aluno construa seu próprio conhecimento, é preciso permitir que se
exerça sua atividade mental sobre seus objetos e até mesmo criando ações efetivas sobre eles.
Podemos chamar então a relação professor – aluno eficiente de biunívoca dialógica, nesta o
professor fala, mas também ouve, permitindo que o aluno opere mentalmente.
O ensino é a orientação da aprendizagem visando a construção do conhecimento à
autoridade do professor é a autoridade amiga que estimula, incentiva e orienta. Assim a moral
autônoma caracteriza-se pela elaboração e aceitação consciente das regras, pela relação de cooperação espontânea com os outros, pelo respeito mútuo e pela reciprocidade de sentimentos.
Para que a escola seja participativa precisamos que ela seja também motivadora, que de
acesso aos diversos saberes e respeite as diferenças, para assim garantir a qualidade de ensino.
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA

RESUMO: Este artigo apresenta primeiramente o ato de ler em si, a importância da leitura desde
cedo para criança e o despertar da mesma nos leitores. A importância da leitura na escola,
as estratégias que o professor pode utilizar para trabalhar com os educandos, diferentes maneiras para incentivar a leitura de seus alunos, desde uma leitura silenciosa, até algo feito em
grupo. Uma forma de mostrar as diferentes formas de ser ler um texto pode se dar através
dos gêneros textuais que circulam em nossa sociedade, mostrando suas formas, local onde
possam ser publicados, público-alvo, locais de circulação, diferentes formas de escrita para
se atingir o objetivo esperado, suporte no qual circulam. O professor ao ler o presente artigo
pode ter uma ideia em como melhorar o seu trabalho em sala de aula proporcionando ao aluno o contato com um mundo de fantasia, de notícias, de informações, enfim que o educando
possa saber utilizar a leitura como acesso a cultura do conhecimento e crescimento enquanto
cidadão crítico e autônomo.

Palavras-chave: Leitura; Gêneros Textuais; Escola; Autonomia.
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INTRODUÇÃO

N

esse artigo, foi utilizado como fundamentação teórica os seguintes autores : Kleiman (2007), Solé (1998), Lerner (2002).

Ler é estabelecer relações, trata-se de um espaço de interlocução entre quem escreve
e quem lê, mediado pela estrutura textual. Na escola é necessário um trabalho que possibilite,
uma primeira leitura para a aproximação das cores conceituais presentes no texto, as perguntas
iniciais feitas ao texto desconhecido, noções para as quais o texto move. E para que tudo isso
ocorra o papel do professor é fundamental desde o momento da seleção dos textos; os diferentes suportes a serem trabalhados como: livros, revistas, cartas, jornais, e-mails, blogs, panfletos,
cartazes, etc., e também na diversidade de gêneros (literários, jornalísticos, científicos, publicitários, entre outros).
Para isso, é preciso que a leitura seja uma prática constante na escola, a fim de que o
aluno que é um leitor em formação possa dominar as habilidades e estratégias de leitura para
perceber relações entre o texto e o contexto; reconhecer relações entre diferentes textos; identificar a intenção do texto, identificar o ponto de vista do autor ou narrador; observar se há incoerências no texto; antecipar argumentos, estabelecer relações entre o texto e a ilustração.
É importante que os alunos durante as aulas façam perguntas, levantem hipóteses, conte
sobre o texto lido, confronte interpretações, pois ler pressupõe objetivos bem definidos no qual
o próprio leitor possa utilizá-las conforme as situações de leitura e que se modificam à medida
que se lê o texto:
O professor deve ser mediador dos conhecimentos produzidos através do diálogo para provocar com a leitura a zona de desenvolvimento proximal dos alunos, mobilizar o conhecimento buscando recuperar o nível
de desenvolvimento da criança. O que deve privilegiar na sala de aula é o processo de interação verbal por
situações de leitura que permitam a identificação dos leitores como interlocutores. A troca de opiniões instaura o espaço da discursividade (VYGOTSKY, 1994, p. 33).

O professor pode mostrar estratégias que possam ser desenvolvidas por meio de atividades sistemáticas e bem planejadas, pois bons leitores utilizam estratégias que lhes permita ser
tirado o máximo proveito. O educador pode selecionar textos para serem lidos para atividades
permanentes; ler para a turma textos mais complexos; após promover uma roda de conversa
para que os estudantes troquem impressões ou relatem experiências pessoais sobre o tema.

1017

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

O ATO DE LER
O papel central da leitura não é ler para
aprender a ler, mas ler por um claro interesse
em saber o que diz o texto para algum propósito definido. E é sob essa ótica que os professores devem enfocar o acesso à língua escrita
a partir de situações que a escola oferece, ou
seja, que a escola proporcione diversas tarefas
de aprendizagem num contexto natural, isto é,
contextos reais de leitura juntamente com intervenções específicas que ajude os alunos a
desenvolverem melhor e mais rapidamente as
habilidades de leitura.
E a biblioteca ou salas de leituras existentes nas escolas são espaços para educar
na leitura a caminho da informação que é imprescindível em uma sociedade em que há um
crescimento enorme da informação que multiplica as formas de acesso a ela.
A noção de leitura pressupõe transformações na visão de mundo e na cultura em
particular. Ela deve significar uma possibilidade da inserção dos alunos ao mundo da informação e consequentemente no conhecimento
para um efetivo exercício da cidadania, porque
favorece a relação com o escrito, também porque fornece matéria-prima para a elaboração
de textos, pois contribui para a constituição de
modelos a serem apreendidos, colocando o
leitor em contato com diferentes gêneros que
permeiam a sociedade, além de possibilitar a
percepção com as diferentes formas de organização interna de cada gênero.
A leitura pode funcionar como instrumento de informação, mas conhecimento não é simplesmente coleta de informações. O conhecimento só é construído
se o sujeito, num determinado contexto histórico, utiliza seus sistemas de referência e interpretação, para
manipular e dar sentido às informações. A ativação
do conhecimento prévio é essencial à compreensão,
pois, o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto lhe permite fazer inferências necessárias para
relacionar e entender o texto:

A leitura implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu passado, de
lembranças e conhecimentos, daqueles que
são relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas e sugere caminhos (KLEIMAN, 2004, p. 27).

O ato de ler não se efetiva apenas nos
textos da literatura. As atividades de leitura devem levar em conta os mais diferentes gêneros
das diferentes práticas sociais. E independentemente do gênero, só será um leitor à medida que se perde a atitude ingênua diante dos
textos, pela percepção de que há um outro sujeito com experiência histórica, com valores e
que em cada texto há uma intenção, isto é, o
texto é sempre produzido em um determinado
momento histórico, derivado de um conjunto
de conhecimentos e informações compartilhado pelos possíveis interlocutores (KLEIMAN,
2004).
Ao lermos uma obra escrita em meados do século XVIII, por exemplo, certamente
nos deparamos com determinados ideais estéticos, com determinadas referências de educação e cultura que podem não corresponder,
aos que hoje circulam na nossa sociedade. Assim, o processo de construção dos sentidos
de uma obra será resultado do que for possível
ao leitor de hoje compreender sobre os valores
que circulavam quando a obra foi produzida
(KLEIMAN, 2004).
Aprendemos a ler a partir do nosso
contexto pessoal, a curiosidade se transforma
em necessidade e esforço para alimentar o
imaginário, desvendar os segredos do mundo
e o leitor conhece a si mesmo através do que
lê. Ela se realiza a partir do diálogo do leitor
com o objeto lido, seja ele escrito, sonoro, um
gesto, uma imagem, um acontecimento (KLEIMAN, 2004).
Esse diálogo refere-se a uma situação
conforme os desafios e respostas que o objeto
apresenta, em função de expectativas e necessidades, das descobertas e do reconhecimento de vivências do leitor. A leitura é um ato de
negociação de sentidos, e as aulas de leitura
devem ser discutidas, interativas, para poder
levar o aluno a ampliar a sua capacidade de
discutir, criticar, argumentar e defender os seus
pontos de vista que são elementos indispensáveis ao pleno convívio na sociedade (KLEIMAN, 2004).
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A atividade textual também o ajuda a
fazer inferências encontradas nas entrelinhas
do texto para desvendar elementos implícitos,
a perceber os efeitos de sentido ocasionados
pelo vocabulário e construção sintática utilizada. Desse modo, pode ser feito um trabalho
efetivo com o texto como discurso produzido
em um contexto histórico, cultural e social para
que os alunos possam aprender a lidar de forma crítica para assim poderem exercer o seu
próprio papel social, pois todo texto envolve
um enigma e o seu entendimento decorre não
apenas da compreensão de seu conteúdo temático, mas também da identificação de sua
intenção. É nesse ponto que se podem diferenciar aspectos envolvidos no ato de ler e observar a diferença entre ler e interpretar (KLEIMAN, 2004).
A leitura é uma forma exemplar de
aprendizagem, em que há a confrontação crítica com o texto e as ideias do autor. Num nível
mais elevado e com textos mais longos, tornam-se mais significativos à compreensão das
relações, da construção ou da estrutura e a interpretação do contexto. Quando se estabelece
a relação entre o novo texto e as concepções já
existentes, a leitura crítica tende a evoluir para
a criativa, e a síntese conduzirá a resultados
novos (KLEIMAN, 2004).
Ela também é um dos meios mais
eficazes de desenvolvimento sistemático da
linguagem e da personalidade, favorece a remoção de barreiras educacionais concedendo
oportunidades mais justas de educação principalmente através do desenvolvimento da linguagem e do exercício intelectual e aumenta
a possibilidade de normalização da situação
pessoal do indivíduo. A leitura impulsiona fantasia, familiariza-se com o mundo, enriquece
as próprias ideias e experiências intelectuais.
Essas motivações correspondem ao prazer de
encontrar histórias ambientais, livros de aventuras, contos de fadas, histórias fantásticas,
entretenimento, entre outros (KLEIMAN, 2004).

A LEITURA EM SALA DE AULA
As práticas de leitura devem possibilitar
mais que decodificação dos elementos linguísticos, já que nos deparamos diariamente com
usos sociais da leitura e apenas a aquisição de
um código não nos permite receber o título de
leitores. Ao considerarmos que ler requer um
conjunto de ações que possibilitem a interpretação de informações disponibilizadas previamente, devemos entender que a apropriação
só ocorrerá quando os elementos apresentados fizerem sentido ao leitor em situações sociais (CAGLIARI, 2004).
Assim, o aluno precisa articular informações prévias às apresentadas e não com
atividades de decifração de palavras que muitas vezes não faz sentido para o mesmo, pois
essas práticas desmotivadoras são sustentadas por um entendimento limitado e incoerente
para se ensinar, pois muitas vezes se exige um
conhecimento fragmentado sobre a gramática
que a escola trabalha, no qual, o professor utiliza o texto para desenvolver atividades gramaticais, copiar palavras do texto, ditar frases e
isso acarreta a formação de um leitor passivo
que não consegue construir sentido para o texto (CAGLIARI, 2004).
É importante no ensino definir com clareza ao aluno diversas maneiras para aprender
vocabulário para a leitura, orientá-lo a sublinhar
palavras desconhecidas e ajudá-lo a analisar o
contexto na procura de pistas que o mesmo
consiga continuar a leitura mesmo que tenha
que retornar ao texto e elucidar o problema.
Ao pensar nas diferentes apropriações que um
leitor faz de um livro é possível entender que a
leitura não é somente uma operação abstrata,
mas é composta por ações próprias a cada
agrupamento de leitores,
A atividade fundamental desenvolvida pela escola
para a formação dos alunos é a leitura. É muito mais
importante saber ler do que saber escrever. O melhor
que a escola pode oferecer aos alunos deve estar voltado para a leitura. Se um aluno não se sair muito
bem em outras atividades, mas for um bom leitor, penso que a escola cumpriu em grande parte sua tarefa.
Se, porém, outro aluno tiver notas excelentes em tudo,
mas não se tornar um bom leitor, sua formação será
profundamente defeituosa e ele terá menos chances
no futuro do que aquele que, apesar das reprovações,
se tornou um bom leitor (CAGLIARI, 2004, p.148).
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As especificidades de cada aluno precisam ser consideradas, até mesmo porque sabe-se que cada pessoa aprende de uma forma
e portanto, cabe ao professor elaborar práticas
que contemplem tal diversidade. O mesmo
deve auxiliar os alunos no uso de estratégias
de localização, seleção, antecipação e verificação diante de informações apresentadas em
textos durante práticas de leitura (CAGLIARI,
2004).
Outro aspecto destacado é a possibilidade de utilização de imagens como recurso
que permita a antecipação do conteúdo de um
texto escrito. É importante entender que o professor pode realizar um diagnóstico das necessidades de aprendizagem dos alunos e planejar
atividades gradativas que busquem responder
às dificuldades sinalizadas. Um bom planejamento garantirá a elaboração de uma sequência didática que contemple as especificidades
de cada turma. Selecionar a informação que é
importante para o propósito a ser conquistado.
Há vários processos de leitura ativos conforme
os objetivos do leitor são determinados pelos
textos. A forma do mesmo pode determinar os
objetivos de leitura que existem em grande número de textos tais como: contos, fábulas, romances, notícias, ensaios, receitas, editoriais,
entre outros (CAGLIARI, 2004).
Ler é permitir e perceber numa página
as portas do mundo se abrindo e nos convidando a entrar. A escola que incentiva a leitura está
permitindo que seus alunos passem por esta
porta e descubram um mundo deslumbrante,
no qual o faz de conta se torna realidade. Às
vezes repleto de fadas, princesas, príncipes e
dragões permitindo que as crianças entendam
que a vida não é feita só por madrastas e rainhas más (CAGLIARI, 2004).
O educador que coloca em seu plano
de trabalho a leitura num lugar de destaque
está instigando a imaginação, a fantasia, a
alegria e expectativas de seus alunos, possibilitando-lhes acesso à cultura escrita. Permitir
práticas de leitura significativas é possibilitar a
participação de todos em um mundo repleto
de diversidade. A leitura sob o ponto de vista
escolar deve ter o professor como mediador
entre o leitor e o texto, para assim suas ações
centralizarem-se no estímulo da leitura através
de projetos e preparo de habilidades de leitura,

com o objetivo de despertar o gosto pela leitura em diferentes gêneros de textos literários
(CAGLIARI, 2004).

AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA
As estratégias de leitura são procedimentos ou atividades escolhidas para facilitar
o processo de compreensão da leitura. São
planos flexíveis e adaptados às diferentes situações tanto em sala de aula como fora dela.
A utilização de estratégias envolve a pré-leitura
em que é feita a análise global do texto tais
como: título, tópicos, estrutura, entre outros. Ao
falar em estratégias de leitura, fala-se em operações para serem utilizadas pelo leitor com
algum objetivo em mente (CAGLIARI, 2004).
O termo estratégia refere-se a procedimentos em que o leitor realiza ao se deparar
com o texto e diz respeito a dividir o texto em
unidades significativas, estabelecer relações
de sentido e de referência entre as partes, buscar coerência entre as ideias apresentadas no
texto, examinar a consistência das informações
colhidas, inferir significado e o efeito pretendido pelo autor. Após, o leitor precisa utilizar o
seu conhecimento prévio, no qual seleciona informações relevantes e também relaciona os
enunciados apresentados no texto (CAGLIARI,
2004).
Assim, poderá perceber a importância
da leitura, sua aplicação na resolução de problemas e perspectivas apresentadas para o
tema. Também pode ser realizada a discussão
da leitura, análise e reflexão, seguida de um resumo ou releitura do texto. Considerando todos
esses aspectos, as estratégias podem abrir
perspectivas para os alunos ultrapassarem as
dificuldades e conseguirem um melhor rendimento escolar, e para isso, o professor exerce
um papel de grande importância ao proporcionar a compreensão do processo de leitura
ao estudante para desenvolver alguns procedimentos tais como: questionar os alunos sobre o entendimento, relacionar o conhecimento
prévio, auxiliá-los no uso de estratégias de maneira mais efetiva e considerar a variedade de
textos (CAGLIARI, 2004).
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O professor também deve mostrar ao
aluno a importância de ler com um objetivo, ou
seja, a partir de suas escolhas pessoais em relação ao conteúdo do livro e também apoiado
em um conhecimento prévio sobre o assunto,
o autor e o gênero. É necessário permitir ao
aluno entrar em contato com o universo textual amplo e diversificado. Algumas práticas de
leitura como a silenciosa, por exemplo, são importantes, pois, pode-se compreender melhor
quando se lê em silêncio.
Há também situações em que o professor pode trabalhar com a classe inteira, outras
vezes predomina o trabalho em grupo. O contato com o conteúdo do texto deve progredir
conforme a concepção de leitura, pois a qualidade da compreensão é mais importante do
que a velocidade da leitura. Também com a
leitura colaborativa pode-se ler um texto com
a classe e questionar os alunos com pistas linguísticas, interpretar o sentido figurado e a intencionalidade do autor (CAGLIARI, 2004).
O ensino precisa proporcionar ao aluno
organizar sua aprendizagem, e o adulto tem o
papel de orientar servindo como suporte para
o ensino fornecendo textos que não podem ser
descontextualizados das práticas sociais, precisa mostrar para criança, textos que circulam no
cotidiano para que possa compreender o sentido. No momento da leitura o professor deve
indicar a fonte, pois, é um recurso importante
utilizado pelo autor para situar o leitor em relação ao texto posto em relevância no processo
intertextual, levando-se em conta o sentido pretendido (CAGLIARI, 2004).
Assim, podemos perceber que tanto
professor como aluno são elementos indispensáveis no cenário educativo e o aluno precisa
ter a leitura como uma atividade social que permita sua atuação no cotidiano e sua inserção
no mundo letrado, pois há textos que lemos
para nos manter informados como jornais, revistas; há textos que lemos para realizar trabalhos acadêmicos como dissertações, teses,
livros; há leituras realizadas por prazer como
poemas, contos, romances e há textos que
lemos para consulta como dicionários, catálogos, manuais, bulas, entre outros (CAGLIARI,
2004).

As crianças devem aprender que a leitura é essencial para fins práticos e para isso
é fundamental que se ofereça grande quantidade de material capaz de interessar e divertir
os alunos induzindo-os a um hábito permanente
de leitura. O educador deve propor situações
de leitura dando margem para que as interpretações apareçam, pois sua tarefa não se restringe ao domínio do código, mas o da decifração
e compreensão do texto. Ele é o facilitador do
aprendizado da leitura, intervindo em situações
pontuais, favorece troca de opiniões, colabora
com alguma informação que avance a hipótese
formulada pelo grupo (CAGLIARI, 2004).
O professor também pode utilizar como
estratégia o trabalho com projetos e ter um objetivo compartilhado para todos os envolvidos
que se expressa num produto final em função
de que todos possam trabalhar. Os projetos permitem dispor de tempo de forma flexível. Neles
as situações de linguagem oral, escrita, leitura
e produção de textos se relacionam de forma
contextualizada, pois, são situações linguisticamente significativas que fazem sentido. Eles são
ótimas situações para que os alunos produzam
textos de forma contextualizada . A característica
básica de um projeto é ter um objetivo compartilhado por todos os envolvidos. Com ele podem
ser lidos e analisados uma grande variedade de
textos, que favorecem o compromisso do aluno
com a sua aprendizagem e o professor pode
trabalhar com os gêneros discursivos na linguagem oral tais como: contos, mitos, lendas populares, canções, adivinhas, trava-línguas, debates, seminários, entre outros (CAGLIARI, 2004).
O trabalho com projetos precisam ser
dirigidos para poder se realizar com alguns propósitos para desenvolver a leitura, como: ler
para resolver algum problema prático; ler para
se informar sobre algum tema de interesse; ler
para poder escrever ou produzir algum conhecimento sobre um artigo ou monografia; para buscar informações específicas como o endereço
de alguém, pode-se ler poemas, contos para
poder compartilhar com outras pessoas, ler
para se obter alguma informação sobre atualidades, notícias, ou seja, diferentes modalidades
de leitura podem ser utilizadas em diferentes situações tais como; um texto informativo sobre
uma informação específica ou global, para se
buscar um dado específico, um artigo jornalís1021
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tico pode ser lido para se conhecer o ponto de
vista do autor, a sua reflexão, análise sobre alguma questão (CAGLIARI, 2004).
Assim, o ensino deve ter como meta
formar leitores que sejam capazes de produzir
textos coerentes, coesos, adequados e ortograficamente escritos. E para isso a prática de leitura é essencial para ampliar a visão de mundo
e inserir o leitor na cultura letrada, estimular o
desejo de outras leituras, possibilitar a vivência
de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação, aproximar o leitor de textos, possibilitar
produções orais, compreender a relação existente entre a fala e a escrita (CAGLIARI, 2004).

GÊNEROS TEXTUAIS
Podem ser utilizados como estratégias
para se trabalhar com a leitura em sala de aula
os gêneros textuais. Mas é necessário que o
professor de acordo com a sua turma ou faixa etária saiba explorar esse texto de modo a
observar as estratégias e procedimentos utilizados para assim realizar um trabalho eficaz
no processo de atribuição de sentidos ao texto com os quais se trabalha. Deve-se ter claro
que esses textos têm características diversas e
circulam em diferentes meios para não perder
de vista o contexto em que é utilizado:
A escrita de um texto é uma atividade consciente,
criativa sim, mas que necessita do desenvolvimento
de estratégias concretas de ação para se chegar a
um objetivo. Assim, é uma atividade intencional que
o falante, de conformidade com as condições sob as
quais o texto é produzido, empreende, tentando dar a
entender seus propósitos ao destinatário através da
manifestação verbal (KOCH, 2003, p. 26).

Todo texto pertence a um determinado
gênero, com forma própria, quando entram na
escola, os alunos vão se familiarizando com
as características discursivas de diferentes
gêneros. A escola deve oferecer materiais de
qualidade, pois, essa pode ser a única oportunidade desses alunos interagirem significativamente com textos do cotidiano .O professor
precisa ter clareza de que tomar um conto, um
bilhete, uma notícia, entre outros como objeto de ensino requer um percurso pedagógico
distinto, pois, o aluno precisa compreender os
diferentes gêneros textuais para poder refletir
sobre as práticas sociais em que os mesmos

se inserem e o local em que circulam. Deve
também mostrar aos alunos os gêneros existentes como: histórias em quadrinhos, tirinhas,
charges, crônicas, fábulas, poesias, anúncios
publicitários, artigos de opinião, bula, entre outros (KOCH, 2003).
Para melhorar o desempenho da leitura
dos estudantes é importante lembrar que há
diferentes modos de leituras e que cada gênero institui um ritual de leitura, por exemplo, ler
uma notícia é diferente de ler um romance, uma
declaração. Precisa se levar em conta a leitura
que o texto exige. Por exemplo, na leitura de
um jornal a abordagem é bem variada, pois já
na primeira página é possível ter contato com
as manchetes, títulos, resumos, fotos, no qual
o leitor pode fazer uma leitura rápida localizando informações que serão lidas nas próximas
páginas de acordo com o interesse do leitor
(KOCH, 2003).
Já no gênero científico, o educador
precisa desenvolver uma estratégia que necessite de uma maior concentração por parte do
leitor, podendo ser feito através de registros,
resumos, para não se perder o tema, confrontar opiniões, apresentar hipóteses. Com os
gêneros publicitários pode-se trabalhar com a
economia de palavras, pois, uma propaganda
eficaz costuma conquistar o leitor por meio de
recursos estilísticos da língua, associados a
imagens visuais apelativas (KOCH, 2003).
Na esfera literária, pode-se conviver
com dois tipos de leitura: aquela que o leitor
percorre páginas, movido pelo desejo de saber os acontecimentos e aquela em que para
a todo momento para observar os detalhes, o
estilo, refletir sobre as ideias do texto. Assim é
fundamental reconhecer o leitor e a leitura que
o texto demanda é uma tarefa que auxilia na
aprendizagem da leitura. Os gêneros literários
podem ser considerados talvez um dos mais
significativos na formação cultural da educando (KOCH, 2003).
Esses parecem ser motivos suficientes para que os
educadores, façam dos gêneros, presenças constantes nas salas de aula. O trabalho a partir dos gêneros discursivos podem favorecer o desenvolvimento
de práticas sociais de leitura na escola, tornando-as mais próximas daquelas com as quais o leitor
se depara em seu contexto de vida (cf. em especial,
BRANDÃO, 2002, p.22).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aprender a ler e a escrever é um processo que se prolonga por toda a vida, no qual
ocorre a crescente ampliação de possibilidades de participação nas práticas que envolvem a
língua escrita e que se traduzem na capacidade de ler criticamente artigos publicados, expressar
publicamente suas opiniões, ser bem sucedido nos estudos.
O objetivo desde o começo deve ser formar leitores com propostas centradas na construção do significado, e aos poucos ir aumentando a competência linguística específica relacionado à língua escrita. Desse modo, a escola deve proporcionar às crianças a participarem de
situações de leitura e de escrita, juntamente com materiais variados, selecionar e ler bons textos
para que eles conheçam diversos gêneros, propor situações de produção, ou seja, para que
os alunos possam entrar no mundo dos textos, saber diferenciar as linguagens, e que assim as
práticas de leitura e de escrita, se transformem em fonte de reflexão metalinguística, pois, ler é
entrar em contato com mundos possíveis, indagar a realidade e assim compreendê-la, conseguir
assumir uma postura crítica diante do texto, criar caminhos para que todos possam percorrer
para se tornarem cidadãos da cultura escrita.
Assim, é necessário aprender a ler todos os tipos de textos, pois, o domínio da leitura é
indispensável para democratizar o acesso ao saber e à cultura letrada. A apropriação de estratégias de leitura diversificadas é um passo para a autonomia do aluno que permite o desenvolvimento cognitivo, que permite a estudar e aprender sozinho; o afetivo, pois, a leitura está ligada
ao sistema emocional do leitor e também permite desenvolver a capacidade verbal, melhorando
o conhecimento da língua e do vocabulário, possibilitando observar como os textos se adaptam
às situações de comunicação.
Dessa forma, o professor deve preparar o aluno para que ao ler o mesmo aprenda a
fazer registros pessoais, melhore suas estratégias de compreensão, pois, não é suficiente que
o aluno seja somente capaz de decifrar palavras, mas que consiga identificar informações presentes no texto, conseguir articulá-las com a situação de comunicação e o conhecimento que
ele possui, saber ler nas entrelinhas e organizar todas as informações para dar-lhes sentido
geral identificando as características e finalidades do texto. É imprescindível construir condições
didáticas favoráveis para o desenvolvimento dessas práticas, tratando os alunos como leitores e
escritores plenos, para assim poderem atuar mesmo sendo alunos.
Enfim, o professor pode utilizar várias estratégias para poder despertar nos alunos o
gosto pela leitura e elaborar um trabalho que envolva-os com atividades habituais conhecidos
como rotina em que se trabalha de forma sistemática e previsível que pode ser semanalmente,
meses ou mesmo durante o ano oferecendo a oportunidade de interagir com um determinado
gênero que é determinado pelo plano pedagógico do professor e que são apropriada para cada
ano escolar.
O educador pode trabalhar com sequências de atividades que são direcionadas para
poder se lido com as crianças diferentes obras de um mesmo autor ou mesmo tema que permite realizar-se diversas atividades com diferentes gêneros e tem uma duração estipulada pelo professor. Pode-se trabalhar também com atividades
coletivas, grupais ou individuais e quem escolhe a melhor forma para
utilizar é o professor que conhece as dificuldades, os interesses dos
alunos permitindo que as crianças interajam livremente com o texto
e para isso a escola também pode permitir o empréstimo de livros
incentivando a leitura em casa que em alguns casos pode ser mais
apropriado uma leitura mais privada. Como podemos perceber, a
ajuda do professor consiste em propor estratégias das quais as crianças possam se apropriar de novos textos, pois aprender a ler significa
aprender a encontrar sentido e interesse na leitura, ser ativo diante da
leitura, significa ser ativo e ser curioso em descobrir novos conhecimentos.
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: JOGOS,
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a ludicidade na educação infantil abordando
jogos, brinquedos e brincadeiras. Para concretização deste estudo, de natureza qualitativa,
foram usadas as técnicas de observação, análise documental e revisão bibliográfica. O brincar
faz parte do mundo da criança, assim elas aprendem melhor e se socializam com facilidade
adquirindo conhecimentos, onde aprendem a tomar decisões e percebem melhor o mundo
dos adultos. No entanto, ressalta-se que é preciso entendimento sobre o direcionamento de
tais atividades.

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

N

a infância, a atividade lúdica está relacionada ao movimento que se torna muito
acentuada. A todo instante a criança está correndo, pulando, brincando, jogando.
A vida para ela é uma brincadeira constante, é um jogo. É jogando que a criança
aprende, descobre, cria, se expressa, controla seus movimentos e sentimentos.
Assim, para entender o universo lúdico é fundamental compreender o que é brincar e
para isso, é importante conceituar palavras como jogo, brincadeira e brinquedo, permitindo assim aos professores de educação infantil trabalhar melhor as atividades lúdicas.
Nas atividades lúdicas, as crianças estimulam os conhecimentos já adquiridos desenvolvendo os conceitos gerais com os quais brinca. É na ação de brincar que a criança propicia as
aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor.
A metodologia de cunho qualitativo se configurou, em sua totalidade, em pesquisa bibliográfica, para investigar, descrever e analisar as opiniões dos autores que contribuíram para
embasar sobre o desenvolvimento do presente trabalho.
O objetivo deste trabalho é contribuir no desenvolvimento da aprendizagem da criança
no processo educativo, tendo como principal finalidade estudar e demonstrar que a utilização
de práticas lúdicas em sala de aula na educação infantil pode colaborar no processo de aprendizagem das crianças.
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Assim, por meio de alguns recursos, as
crianças tanto retomam, no espaço da brincadeira, significados já vivenciados no seu dia a
dia, quanto constroem significados que fazem
sentido naquele momento de seu processo inAté algum tempo atrás, uma criança
teracional.
brincando era vista como se estivesse em um
mundo só seu, um mundo de fantasia, a parte
AS CONTRIBUIÇÕES DO BRINCAR NO
do nosso mundo da realidade.
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Muitos estudos sobre os vários tipos de
brincadeira que as crianças desenvolvem têm
Ao brincar, a criança subordina os obmostrado como, por meio das brincadeiras,
as crianças se constituem como indivíduos, jetos e sua própria ação ao campo do significom um tipo de organização e funcionamento cado. Segundo Vygotsky (1991, p. 58), essa
psicológico próprios, utilizando certos meios possibilidade caracteriza um avanço no desencomportamentais extraídos de seu registro de volvimento infantil. Para uma criança pequecompetências, em cada período de vida e das na, essa maneira de se comportar exige uma
aquisições e modificações que sua microcultu- transformação radical de sua organização psira impõe.
cológica. Vygotsky (1991) observa que uma
A criança, no início de sua vida, não
criança pequena age de acordo, apenas, com
tem habilidade para agir sobre as coisas que
seu campo perceptivo imediato, e, por conta
a cercam, e esse período é relativamente prolongado. Essa particularidade biológica da es- disso, seu comportamento é restringido pelas
pécie humana a conduz a se voltar, primordial- situações ambientais, a situação na qual ocormente, para as relações interindividuais, pois é re a brincadeira, os objetos presentes, etc.
No faz de conta, a criança substitui
por meio do outro que ela garante sua adaptaum objeto real por outro objeto, uma ação real
ção vital.
Wallon (apud Werebe e Nadel- Brulfert, por outra ação. Os objetos e ações reais são
1986) afirma que o meio social tem duplo valor subordinados ao campo do significado. Mas
para a criança, é seu “meio ambiente” e é, ao essas ações ainda ocorrem no faz de conta
mesmo tempo, “o meio de ação sobre os ou- como ocorrem na realidade. E os objetos que
tros meios ambientes”.
substituem outros objetos ou coisas similares
Assim, na perspectiva walloniana, tem- aos objetos ou coisas reais.
-se que, diferentemente de muitas outras esA criança na educação infantil ainda
pécies animais, o tipo de intercâmbio que a necessita de um pivô, de um suporte para lidar
criança estabelece com o meio social implica a
com o campo do significado. Daí porque os
consideração dos processos históricos da hutemas mais comuns das brincadeiras de faz de
manidade e é constituído num espaço psíquico que inclui necessidades e desejos e, desde conta de crianças nessa faixa etária são temas
cedo, direciona a construção de uma vida de vinculados a seu cotidiano. A criança brinca
assumindo os papéis de personagens que lhe
representação.
É um meio tão real e eficaz para a são familiares: pai, mãe, filho, motorista, aniespécie humana quanto o são os meios físico - mais e os objetos representados fazem parte
químico ou biológico. Ele implica o manejo de da realidade que a criança conhece.
situações simbólicas e conceituais. A brincadeira se constitui num exemplo de uma atividade na qual a criança poderia ser vista como se
estivesse num mundo só seu, num mundo de
fantasia. Mas, estudada em detalhes, ela tem
revelado como as crianças estão engajadas
umas com as outras, construindo e compartilhando significados.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS
E BRINCADEIRAS PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
Segundo Vygotsky (1991. p. 63), os brinquedos e brincadeiras são mecanismo educativo
do instinto, é a melhor forma de organização do
comportamento emocional, com eles a criança
socializa o mundo com o imaginário, tornando-se
consciente de suas capacidades e dando-lhe segurança física, psíquica e social pela prática de
movimentos de acordo com a dinâmica funcional.
As brincadeiras são decorrência natural
das atividades dirigidas, levando às crianças os
costumes, tradições e valores étnico - culturais.
Assim, os brinquedos e brincadeiras devem visar
interesses e necessidades, consequentemente, as
atividades que atendem às características de seu
desenvolvimento físico, cognitivo e emocional.
As atividades podem ser desenvolvidas
em qualquer local, na sala, num pátio, em todo terreno disponível da escola que ofereça condições,
ao qual, devemos adaptar as atividades e propor
seus objetivos de acordo com o local de que dispomos.

UTILIZAÇÃO DOS JOGOS
O jogo é sempre uma atração, um desafio à curiosidade e à imaginação da criança. É
através dele que ela poderá explorar, observar,
descobrir e recriar algumas regras, desencadeando todo um processo global de desenvolvimento.
Pode-se dizer que ele tem caráter lúdico,
e é manuseado pela criança de forma natural,
despertando o interesse, motivando-a e auxiliando-a a superar suas dificuldades.
Na Educação Infantil, podemos lançar
mão de jogos industrializados ou confeccionados
com sucatas. A maior dificuldade do professor
é poder colocar à disposição da criança jogos
adequados ao seu desenvolvimento e, principalmente, fazer um rodízio constante de material.
Os jogos oferecem um trabalho efetivo
com as crianças. Ao criar um jogo o educador
deve ter em mente os objetivos que pretende atingir, pois deve estar atento ao estágio de desenvolvimento da criança e suas respectivas etapas.
Ter cuidado na escolha do material para sua confecção. Cuidar para que os jogos proporcionem
o maior número possível de oportunidades de exploração. Preocupar-se de modo que os próprios
jogos comuniquem às crianças sua maneira de

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

A utilização de jogos pode ser usada no
momento em que o educador sentir que o jogo
pode ser introduzido, de acordo com o seu planejamento, respeitando e observando as etapas do
desenvolvimento de suas crianças. Isto porque,
quando introduzido antes que a criança tenha
maturidade, poderá provocar frustração, trazendo de outro lado, desinteresse ao ser aplicado à
criança cansada de atividades semelhantes.
O simples contato com material variado
e com colegas provocará na criança o desejo de
realizar uma série de atividades. Ao identificar
esse desejo, o educador deverá, então, enriquecer e problematizar a atividade, de forma a solicitar da criança sua plena atuação.
O avanço das teorias educacionais, em
especial, as que defendem o aluno como agente
do seu processo de conhecimento e que o ensino é despertado pelo interesse do aluno, passaram a ser um desafio ao desempenho do professor, exigindo dele novas competências.
É nesse contexto, que o lúdico ganha espaço. Kishimoto (1998, p. 78), diz que é importante reconhecer que são “inúmeras as conquistas possíveis de ser alcançadas pelas crianças
através do mundo do jogo, entre elas a possibilidade de autoconhecimento, do conhecimento do
outro e do mundo que o cerca”.
A intervenção do educador no momento
certo é necessária, pois visa estimular na criança
a reflexão, a expressão de suas ideias e, consequentemente, a estruturação do desenvolvimento
do pensamento.
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des biopsicofisiológicas e sociais da criança,
num processo gradual de integração, estruturaNão basta deixar as crianças brinca- ção e classificação, segundo o nível, objetivo,
rem assistematicamente. Seriam receitas lúdi- modalidade de jogo a ser realizado.
cas abundantes e agradáveis, mas que não
Kishimoto afirma:
preencherem os fins a que podem servir.
Os jogos têm diversas origens e cultuA finalidade da ludicidade na educação infantil é contribuir par a educação integral ras que são transmitidas pelos diferentes jogos
da criança, por meio da prática de atividades e formas de jogar”. Este tem função de consde aprender expressivamente utilizando jogos truir e desenvolver uma convivência entre as
e brincadeiras e perceber que ao assimilar tal crianças estabelecendo regras, critérios e senatividade de forma divertida e agradável é enri- tidos, possibilitando assim, um convívio mais
social e democracia, porque enquanto manifesquecedor para as práticas educacionais.
A lei de Diretrizes e Bases da Educa- tação espontânea da cultura popular, os jogos
ção Nacional, n.º 9.394/96 em seu Artigo 29, tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência
aborda que:
A educação infantil, primeira etapa da social (KISHIMOTO, 1993, p. 15).
educação básica, tem como finalidade o dePSICOMOTRICIDADE
senvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico,
Podemos definir como psicomotricidaintelectual e social, complementando a ação
de a relação entre o pensamento e a ação, enda família e da comunidade.
globando, portanto, funções neurofisiológicas
Assim, a ludicidade na educação infan- e psíquicas. O desenvolvimento da psicomotritil mobiliza ações educativas motoras, afetivas, cidade faz-se através da evolução da criança,
estímulo à imaginação e cognitiva, proporcio- na sua troca com o meio, numa conquista que
nando um conhecimento da criança podendo aos poucos vai ampliando a sua capacidade
constituir um valioso auxiliar no processo edu- de adaptar-se às necessidades comuns.
O conhecimento do mundo que nos
cacional por desenvolver, facilitar e reforçar a
rodeia envolve funções como percepção, esaprendizagem escolar.
Portanto, para contribuir para o desen- quema corporal e lateralidade. Assim, o desenvolvimento integral das crianças, é importante volvimento global da criança se dá através do
uma abordagem didática significativa que con- movimento, da ação, da experiência e da criatribua para o ensino e aprendizagem. Dentro tividade, levando-a a conseguir plena conscida nossa realidade, três conteúdos são impor- ência de si mesma, da sua realidade corporal
tantes para serem explorados em diversos pro- que sente, pensa, movimenta-se no espaço,
encontra-se com os objetos e gradativamente
cedimentos:
distingue suas formas, que se conscientiza das
• movimentos naturais;
relações de si mesma com o espaço e o tem• jogos;
po, interiorizando assim a realidade.
• brinquedos e brincadeiras.
Podemos facilmente observar que não
Movimentos naturais são atividades
que tem por finalidade principal a educação podemos separar as funções motoras do dedas necessidades primárias de movimento da senvolvimento intelectual e afetivo. O intelecto
criança: andar, saltar, correr, arremessar, bater se constrói a partir da atividade física, que tem
uma importância fundamental no desenvolvipalmas, rolar, etc.
O jogo é um dos principais meios para mento não só do corpo, mas também da menrealização de atividades e consecução de ob- te e da emotividade.
jetivos, contudo também atende às necessida-

ABORDAGEM DIDÁTICA
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Se toda aprendizagem se processa
através do corpo em movimento, das atividades lúdicas, assim, existe a necessidade da
criança ter um conhecimento adequado do seu
corpo e os movimentos que abrangem as atividades lúdicas para aprendizagem.

CONDUTA DO PROFESSOR AO
PLANEJAR AS ATIVIDADES
O professor é o agente responsável em
estimular e instigar a imaginação de seus alunos, utilizando uma grande diversidade de atividades lúdicas entre jogos e brincadeiras que
auxilie na formação e na construção da aprendizagem dos mesmos, é importante se fazer
uso de uma conduta educacional que determine o sucesso da aprendizagem nas diferentes
áreas do conhecimento.
Cabral (1978) afirma que o professor
é o agente responsável pela aprendizagem de
seus alunos:
Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas,
de materiais, de métodos para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo, que o professor
se ache repousado no saber de que a pedra fundamental e a curiosidade do ser humano. E ela que
me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, re
conhecer (CABRAL, 1978, p. 86).

O professor precisa oferecer liberdade
de escolha nas atividades lúdicas, ao mesmo
tempo conduzi-la à aquisição de novas descobertas, observando as seguintes condutas:
O professor deve ser observador, estar
atento aos acontecimentos, com as reações e
comportamentos das crianças, afastar perigos
e evitar eventuais acidentes. Usar expressões
de incentivo e elogio para com todas as crianças, e estimulá-las constantemente, ouvir e perceber o que elas lhe mostram.
Deve facilitar situações convidativas à
brincadeira pela disposição de material, dentro
do possível, numeroso e variado. Oferecer situações cada vez mais diversificadas, em que
ela própria possa se corrigir e se aperfeiçoar. E
acatar ideias das crianças.

Participar e ser atuante, sempre que
possível das atividades com os alunos, como
se fosse uma criança também. Tendo o professor como alguém que leva em conta suas características e necessidades e atua diretamente
ali com ela, a criança vai adquirindo segurança
em relação ao que é e ao que pode vir a ser,
desenvolvendo sua capacidade de autoconhecimento e auto –aceitação.
Durante os primeiros minutos das atividades, é importante que as crianças possam
dispensar as energias acumuladas nos horários anteriores em tarefas mais ou menos tranquilas. É natural pois, logo que cheguem ao
pátio, corram, pulem e gritem sem qualquer
objetivo definido.
Aos poucos, com as orientações necessárias, iniciam-se as brincadeiras, escolhidas
de acordo com o objetivo proposto em sala.
Não é viável obrigar todas as crianças a participarem dos jogos ou brincadeiras que preparou, se eles forem interessantes e adequados,
certamente todo o grupo deseja participar.
Com isso, a educação das crianças
assume caráter essencial, uma vez que atua
como impulsionadora do desenvolvimento infantil. Logo, é fundamental pensar-se em uma
educação intencionalmente organizada (Mello
2009).
Diante disso:
Refletir sobre a educação pré-escolar implica levar
em consideração a criança, como sujeito desejante,
ativo, cognoscente, filiado a determinado grupo social e familiar e, portanto, um sujeito histórico, condicionado a determinantes socioculturais. Um sujeito
singular em sua maneira de estar no mundo e de
adaptar-se, ao mesmo tempo que precisa instrumentalizar-se para modificar e reconstruir sua própria realidade (AROEIRA, 1996, p. 56).
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ESTIMULAR A CAPACIDADE DE
EXPRESSÃO E SOCIALIZAÇÃO POR
MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS
Todas as atividades de movimentos,
pelo simples prazer de executá-la com manipulação de pequenos objetos, brincadeiras, são
coisas sérias e importantes para o desenvolvimento da criança.
Sua mente se expande através do
aprendizado e absorção de diferentes aspectos do mundo, das pessoas e dos objetos. A
brincadeira é algo que deve ser incentivado, o
brinquedo possui duas funções muito importantes, meio de investigar e aprender sobre
pessoas, coisas e o mundo.
O RCNEI (BRASIL, 1998, p. 58) relaciona a importância de se valorizar atividades
lúdicas na Educação Infantil, visto que as crianças podem incorporar em suas brincadeiras
conhecimentos que foram construindo,
[...] componentes ativos do processo educacional
que refletem a concepção de educação assumida
pela instituição. Constituem-se em poderosos auxiliares da aprendizagem. Sua presença desponta como
um dos indicadores importantes para a definição de
práticas educativas de qualidade em instituições de
educação infantil (BRASIL, 1998, p.67. v. 1).

AS BRINCADEIRAS E SUAS
POSSIBILIDADES

O conhecimento deixa, assim, de estar preso no aqui e agora e nos limites dos
seus sentidos. Uma vez que descubram seu
pensamento, podem acolher o mundo inteiro e
descobrir também que podem imaginar, entender, analisar. E tudo isto se potencializará convidando as crianças a avaliar, utilizando representações imagéticas contidas nas cores, nas
formas, nos sons, nos gestos e nas próprias
palavras.
Segundo Kishimoto (2002), a brincadeira ou o jogo deve sugerir alguma coisa interessante e desafiadora para as crianças. O
valor dos conteúdos e a adequação devem ser
considerados em relação aos níveis de desenvolvimento delas.
Uma boa brincadeira ou jogo em grupo
deve possibilitar às crianças a oportunidade de
avaliar os resultados de suas ações. Se o adulto impõe a sua avaliação como uma verdade,
ou compara o desempenho das crianças entre
si, elas tornam-se muito dependentes e inseguras das suas próprias capacidades e habilidades de tomar decisões.
A participação ativa de todas as crianças durante a brincadeira ou o jogo é desejável, pois proporciona ao mesmo tempo uma
atividade mental e um sentimento de envolvimento. Atividades mentais e emocionais se relacionam intimamente com atividades físicas.
Mas é fundamental considerar que crianças
pequenas têm um tempo curto de interesse
e concentração em uma mesma atividade, e
nem todas, ao mesmo tempo, se interessam
pelas mesmas atividades.

As crianças brincam para se autoconhecer e para compreender o mundo no qual
se encontram. Elas constroem suas identidades pessoais e culturais durante a brincadeira,
já que tem de questionar, transformar e revelar
a realidade, o que contribui para que aprendam a distinguir diferentes pontos de vista e a
defender os seus. Brincando podem elaborar
Para Kishimoto (1998), a brincadeira
hipóteses com as quais analisar a realidade,
utilizando percepções e informações prévias.
enquanto manifestação livre e espontânea da
cultura popular tem a função de perpetuar a
As crianças precisam de tempo, espa- cultura infantil, desenvolver formas de conviço e elementos incentivadores para, mediante vência social, e permitir o prazer de brincar. Por
sua fantasia, elaborar uma imagem da realida- pertencer à categoria de experiências transmitide. E isso pode ser produzido ao avaliar ludica- das espontaneamente conforme motivações inmente, utilizando o raciocínio analógico tanto ternas da criança, a brincadeira infantil garante
na imaginação como no entendimento.
a presença do lúdico, da situação imaginária.
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O ATO DE BRINCAR REVELA UMA
SOCIALIZAÇÃO
O ato de brincar é uma forma de lidar
com as emoções complexas da vida de uma
criança. Por meio dos brinquedos ela aprende
como manipular objetos, ter noção de espaço,
forma e seu Inter- relacionamento.
Brincadeiras como o encaixe de peças
em orifícios não são apenas bons exercícios de
destreza manual e acuidade visual, como também podem ajudar a criança a obter senso de
disciplina e uma sensação de que é capaz de
realizar uma tarefa completa.

Segundo Velasco (1996):
[...] brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais ou intelectuais. Quando a criança não brinca, ela deixa de estimular, e até mesmo de desenvolver
as capacidades inatas podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e agressivo. Já quando brinca a vontade
tem maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, consciente e afetuoso (VELASCO (1996, p. 78).

Brincar é de enorme valor e importância
para a criança na medida em que ajuda a aprender sobre as pessoas e coisas do mundo exterior.
As brincadeiras desenvolvem a socialização e a
aprendizagem, pois permite que elas brinquem e
aprendam da forma que mais gostam.
Outro aspecto importante das brincadeiras está na esfera da crescente habilidade motora,
coordenação e equilíbrio. A maior parte das brincadeiras da criança está ligada a atividades ruidosas, correr, subir, pular, andar, podendo brincar
perto de outras crianças, interagindo entre elas.

A brincadeira imaginativa permite que a
criança viva suas próprias emoções e penetre
nas de outras pessoas, tentando avaliar o que
é real e o que é falso.Na medida em que a fala
se desenvolve, evoluem o raciocínio e também
a capacidade de avaliar uma situação e de anVygotsky (1991), diz que é enorme a intecipar a próxima ocorrência.
fluência do brincar no desenvolvimento de uma
criança. É no brincar que a criança aprende a agir
O aumento do vocabulário infantil duran- numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera vite esse desenvolvimento demonstra o interesse sual externa, dependendo das motivações e tenda criança pelo ambiente e seu conhecimento. dência internas e não dos incentivos fornecidos
Metade do aprendizado de linguagem da crian- pelos objetos externos.
ça vem de conversas familiares e envolvimento
com as atividades lúdicas.
Grande parte das brincadeiras espontâneas, tomam forma de faz de contas, o que ajuda a criança a adquirir a compreensão de coisas,
pessoas e relacionamentos. Ela pode pensar sobre suas experiências e através dessa elaboração
mental, aprende a dominá-las e compreendê-las. É
nesse contexto, que o lúdico ganha espaço. Kishimoto (1998, p. 78), diz que é importante reconhecer que são “inúmeras as conquistas possíveis
de serem alcançadas pelas crianças através do
mundo do jogo, entre elas a possibilidade de autoconhecimento, do conhecimento do outro e do
Sendo assim, o brincar para a criança mundo que o cerca”.
é obedecer aos impulsos conscientes e inconscientes que levam às atividades físicas mentais
Assim, a criança se preocupa muito em
de grande significação e, por ser o brincar de separar o imaginário e o real, quer explorar o espainteresse da criança, promove atenção e con- ço, tamanho, distância, quer saber sobre matérias
centração, levando-a a criar, pensar, e conhecer diferentes, sobre sons e o que produz. Mostra viva
novas palavras, situações e habilidades.
a curiosidade por tudo o que a cerca. Sua curioA criança é frequentemente incontrolável e impulsiva, quer obter imediatamente tudo
o que deseja. Suas vontades são e pode ser
exigente ou dominadora. O meio de a criança
aprender a distinção entre a realidade é através
do brinquedo. A maior parte do tempo da criança é tomada pela brincadeira, o que se constitui da maior importância para o seu desenvolvimento global, pois brincar é o seu trabalho.

sidade é ilimitada, tudo lhe é novo e precisa ser
descoberto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a criança ao brincar está atendendo a uma série de condições básicas, e
que ela só poderá fazer a necessária experiência através do brinquedo que lhe é oferecido, pelo
adulto, dentro da área, cor, tempo e liberdade adequada a sua fase evolutiva e a sua individualidade. Muito importante ainda é observar que a situação vivencial de uma criança deve estar
estabilizada, para que ela seja levada a brincar e criar satisfatoriamente.
Brincar e jogar são coisas simples na vida das crianças. O jogo, o brincar e o brinquedo
desempenham um papel fundamentalmente na aprendizagem, e negar o seu papel na escola é
talvez renegar a nossa própria história de aprendizagem.
Os jogos com fins educativos são instrumentos eficientes se aliadas ao trabalho pessoal e criativo do educador, para transformar espaço da escola em troca de ideias e vivências,
de expressão lúdica de acordo com a realidade com a qual trabalha, segundo os interesses e
expectativas dos educandos, buscando criar condições de superar os limites, de compreender
a complexidade da realidade, de aprimorar sua capacidade comunicativa e ampliar de forma
significativa, sua inserção no espaço em que vive.
A criança quando estiver realizando um jogo, não deve ser interrompida, muito menos
com críticas. Deve-se deixá-la encontrar seus próprios caminhos. Caberá ao professor propiciar
a utilização dos jogos de tal forma que possibilite à criança descobrir, vivenciar, modificar e recriar regras.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Os jogos e brincadeiras vêm ganhando espaço e importância em todas as abordagens referentes à infância. Ao elaborar este artigo considero como objetivo principal levar o
educador a repensar suas práticas educacionais e apropriando dos jogos e brincadeiras para
que assim ocorra um ensino e aprendizagem significativos para o educando. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica , respaldado por teorias especializadas. Cada vez mais a
ludicidade tem se mostrado muito eficaz na aprendizagem e na educação infantil e se tornou
um instrumento que fomentou a aprendizagem de qualidade, promovendo o desenvolvimento de várias habilidades. O trabalho lúdico se faz necessário para o desenvolvimento integral
do educando. Não é possível dissertar a respeito de ludicidade, sem esclarecer esse conceito
que engendrou o trabalho. Por se tratar de atividade prazerosa, o lúdico não está pautado
numa postura de educador que deixa a criança brincar apenas para passar o tempo, sem nenhum objetivo. Ao contrário, o lúdico é um recurso pedagógico que envolve a brincadeira de
maneira séria, pois deve ser visto como um fator de aprendizagem significativa para o educando, possibilitando o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social.

Palavras-chave: Lúdico; Ensino; Aprendizagem Significativa.
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INTRODUÇÃO

A

educação infantil é considerada fundamental para o desenvolvimento integral da
criança, devendo oferecer a esta momentos prazerosos que venham satisfazer
as necessidades básicas, proporcionando com jogos e brincadeiras infantis que
resultem na aprendizagem e desenvolvimento da criança,
Conduzir a criança à busca, ao domínio de um conhecimento mais abstrato misturando
habilmente uma parcela de trabalho (esforço) com uma boa dose de brincadeira, transformaria o
trabalho, o aprendizado, num jogo bem – sucedido, momento este que a criança pode mergulhar
plenamente sem se dar conta disso (ALMEIDA, 2003, p.60).
A brincadeira não é o brinquedo, o objeto, também não é técnica, mas o conjunto de
procedimentos e habilidades. Segundo Oliveira (2002), o jogo é fundamental para a educação
e o desenvolvimento infantil, o jogo e a criança caminham juntos desde o momento em que se
fixa a imagem da criança como um ser que brinca, a infância carrega consigo brincadeiras que
se perpetuam e se renovam a cada geração.
O tema jogos e brincadeiras na educação infantil vêm sendo muito discutido e cada vez
mais ganhando espaço nos temas que se referem à educação visando o pleno desenvolvimento
do educando através do lúdico e deixando com isso a aprendizagem cada vez mais significativa
e prazerosa.
O uso dos jogos e brincadeiras como recurso para a aprendizagem de habilidades cognitivas, sociais, afetivas e motoras são considerados por professores como importantes instrumentos de motivação para o desenvolvimento da linguagem oral, escrita, raciocínio lógico, entre
outras capacidades.
Na atualidade, observamos que uma diversidade de atividades lúdicas permeia a vida de
nossas crianças, em casa e na escola. As crianças de hoje possuem acesso aos mais variados
tipos de brincadeiras e jogos, que vai desde os tradicionais até os mais sofisticados e tecnológicos.
Para a perspectiva pedagógica, o jogo ganhou um significado mais prático, metodológico. Ainda que carregue em si uma carga de prazer e ociosidade (DE MASI,2000), o jogo surge
na sociedade burguesa e industrial com a finalidade de introduzir as crianças no mundo capitalista, do conhecimento, a partir da realidade das mesmas. As atividades e situações lúdicas típicas
da infância são reestruturadas pela escola para facilitar a introdução de novos conhecimentos.
Para Piaget (1978), quando a criança brinca, ela assimila o mundo de sua maneira, não
levando a nenhum compromisso com a realidade. A interação do objeto independe da natureza
deste, sua função advém do significado e sentido atribuído pela criança através do simbolismo.
O brinquedo e o ato de brincar, constituem-se em vínculos importantes na construção do conhecimento, a partir da realidade das mesmas.
O alemão Friedrich Wilhelm Froebel ( 1782- 1852), criador do Kindergarten (Jardim da
Infância) foi o primeiro pedagogo a sistematizar uma proposta pedagógica para a educação
infantil, considerando o jogo e os brinquedos como elementos centrais da sua teoria educativa.
Froebel defendia um ensino sem obrigações porque para ele o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática. Froebel foi um dos primeiros pedagogos a falar
em auto - educação, um conceito que só se difundiu no início do século XX, graças ao movimento da Escola Nova, de Maria Montessori (1896 - 1966), entre outros.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Piaget (1971), a escola desempenha um importante papel no desenvolvimento da criança, visto que as trocas proporcionadas pelo ambiente escolar permitem o
desenvolvimento da mesma.
Para Piaget ( 1969) , o jogo simbólico
é simultaneamente um modo de assimilação
do real e um meio de auto expressão, pois à
medida que a criança brinca de casinha, representando papéis de mamãe, papai e filho, ou
brinca de escola, reproduzindo os papéis de
professor e aluno, ‘’ela está, ao mesmo tempo,
criando novas situações e também imitando situações reais por ela vivenciadas” (p.29).
A função deste tipo de atividade lúdica,
segundo Piaget ( 1969, p.29), consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação
do real em função dos desejos: ‘’ a criança
que brinca de boneca refaz sua própria vida,
corrigindo-a a sua maneira, e revive todos os
prazeres e conflitos, resolvendo-os, ou seja,
completando a realidade através da ficção.
O jogo simbólico tem como função assimilar a realidade, seja através da resolução
de conflitos, de compreensão de necessidades
não satisfeitas, ou da simples inversão de papéis.
Na teoria de Piaget (1969), o jogo de
regras é uma conduta lúdica que supõem relações sociais ou interindividuais, pois a regra
é uma ordenação, uma regularidade imposta
pelo grupo, sendo que sua violação é considerada uma falta. Portanto, essa forma de jogo
prevê a existência de parceiros e de ‘’ certas
obrigações’’ comuns às regras, o que lhe confere um caráter eminentemente social.
O jogo na criança, inicialmente egocêntrica e espontânea, vai se tornando cada vez
mais uma atividade social, na qual as relações
individuais são fundamentais.
Para Vygotsky (1984), o jogo é considerado um estímulo à criança no desenvolvimento de processos internos.

EDUCAÇÃO INFANTIL
É na educação infantil que a criança adquire os primeiros preparos para o convívio social, começam as primeiras noções de valores
e também , através de atividades apropriadas
podem aproximar suas capacidades cognitivas e
motoras.
Nessa fase a criança pode desenvolver
habilidades essenciais que irão ajudar na sua
vida escolar e pessoal, tais como: coordenação
motora, inserção cultural, sociabilidade, diferentes formas de linguagem, dentre outras.
Sobre a importância da educação infantil
na vida da criança Maluf (2009, p.13), aponta:
Os primeiros anos de vida são decisivos na formação
da criança, pois se trata de um período em que ela está
construindo sua identidade e grande parte de sua estrutura física, afetiva e intelectual. Sobretudo nesta fase, deve-se adotar várias estratégias, entre elas as atividades
lúdicas que são capazes de intervir positivamente no
desenvolvimento da criança, suprindo suas necessidades biopsicossociais, assegurando-lhes condições adequadas para desenvolver suas competências (MALUF,
2009, p. 13).

Portanto, os primeiros anos de vida da
criança são fundamentais e muito importantes
para sua formação e desenvolvimento posterior,
e fica claro a relevância o papel da educação
infantil na formação integral do educando.
No Brasil, a educação infantil é um direito
assegurado pela Constituição Federal de 1988,
no qual a partir da aprovação da LDB em 1996,
a educação infantil passa a ser definida como a
primeira da educação básica.
O período da educação infantil é o início da vida escolar de uma criança e é nesse
período que ela irá desenvolver a parte cognitiva, motora, emocional, social e cultural. Para que
isso ocorra de forma efetiva a criança precisa explorar o ambiente, e esse ambiente precisa estar
limpo, adequado e ter bastante cores vivas que
chamem a atenção das crianças.
É de suma importância ressaltar que o
ambiente escolar infantil deve ser acolhedor, atraente, prazeroso e agradável. Este espaço deve
oferecer às crianças oportunidades e experiências para o seu desenvolvimento e aprendizagem.
Desta forma, a educação deve ser dirigida, para que assim ela possa desenvolver suas
faculdades mentais e físicas, pois nessa fase os
estímulos educativos têm maior poder de influência sobre a formação da personalidade e o desenvolvimento da criança.
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O PAPEL DAS BRINCADEIRAS NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O termo lúdico significa qualidade daquilo que se estimula através da fantasia, do
divertimento ou da brincadeira. Se origina na
capacidade simbólica, na qual as imagens são
consideradas fundamentais para instrumentalizar a criança, visando a construção do conhecimento e sua socialização.
A criança deve ter todas as possibilidades de entregar-se aos jogos e às atividades
recreativas, que devem ser orientadas para os
fins visados pela educação; a sociedade e os
poderes públicos devem esforçar-se por favorecer o gozo deste direito (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA,1959).
É inquestionável a importância da brincadeira no desenvolvimento infantil. Ela está
inserida na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), sendo um dos seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Esses
direitos são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
A brincadeira se faz fundamental na
aprendizagem e desenvolvimento da criança,
pois se trata de um momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato
com os campos de experiência, como protagonista de seu desenvolvimento.
Nas escolas democráticas as brincadeiras têm um papel destacado, cuja preocupação principal é a adaptação entre as novas
gerações e as formas de trabalhar na Educação Infantil.
A brincadeira povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências e as
experiências da criança, pois pela brincadeira
a criança se apropria de sua imagem, espaço,
meio sociocultural, interagindo consigo e com
a comunidade.
Friedrich Froebel ficou conhecido como
o formador da criança pequena, viveu em uma
época de transição sobre a concepção da
criança e teve sua participação na área pedagógica quando abriu o seu primeiro jardim da
infância.
Preconizava a ideia de atividade e liberdade, se inspirava no amor à criança e à natureza. Defendia o desenvolvimento da criança,
como também as fases do crescimento, dizia
que a infância era o período em que a criança
deveria ser protegida pelos pais , pois ela é
dependente ( NICOLAU, 1987).

Froebel foi o primeiro educador a enfatizar o brinquedo na atividade lúdica, já que
era o primeiro recurso no caminho da aprendizagem, utilizado para criar representações
do mundo concreto, tendo como finalidade entendê-lo. Se preocupou em arquitetar recursos
sistemáticos para as crianças se expressarem,
como blocos de construção, papelão, argila,
serragem, entre outros materiais utilizados para
estimular o aprendizado das crianças: “Os jardins de infância froebelianos incluem jogos
que permitem que as crianças tenham uma livre exploração, oferecendo apenas o suporte
material e jogos orientados nos quais há clara
cobrança de conteúdos a adquirir’’ (KISHIMOTO, 2007, p.103).
Segundo Barros ( citado por Santos,
2000,p.110 e 111), jogos são todas as atividades da criança , desde as mais simples
atividades motoras até as atividades mentais:
O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita
a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal,
social e cultural, colabora para uma boa saúde
mental, prepara um estado interior fértil, facilita
os processos de socialização, comunicação e
construção do conhecimento.
Segundo Vigostky (citado por Wajskopf, 2005,p.32-33), é na brincadeira que
a criança se comporta além do seu comportamento habitual de sua idade, além do seu
comportamento diário. A criança vivencia uma
experiência no brinquedo como se ela fosse
maior do que é na realidade.
É no ato de brincar que a criança extravasa suas emoções, experimenta novos aprendizados, constrói e desconstrói papéis. Por
isso o brincar se faz tão importante nesta faixa
etária, uma vez que brincando ela é capaz de
imaginar e se colocar em diversas situações,
experimentando novas sensações e aprendendo a resolver alguns conflitos.
É muito rico a utilização do lúdico no
ambiente escolar como um recurso pedagógico, pois permite que a criança se experimente
como sujeito de direitos, pois o que diferencia
a criança do adulto é a forma de ver a realidade e viver a própria vida. A vida da criança
está entregue à sua imaginação, sua realidade
é o presente vivido, tudo acontece como se estivesse sempre no reino do brinquedo, viver é
brincar e brincar é viver (DORNELLES, 2005).
1040

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

O caráter lúdico na vida da criança
deve ser preservado, as escolas devem garantir que as crianças possam brincar diariamente,
valorizando-a como uma atividade sociocultural importante que caracteriza e garante a experiência da infância.

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO LÚDICA

A partir desta cultura, a criança tem contato com mitos dos ancestrais e se diferencia
do adulto apenas no tamanho e na produção,
pois era considerada um membro da coletividade. ARIÉS (1986) afirma que a criança era considerada ‘’um adulto’’ em miniatura no período
medieval, e hoje, não é muito diferente.

O faz-de-conta precisa oferecer fatores
positivos ao desenvolvimento integral da criança, garantindo que sua infância seja preservada
e que o brincar ofereça a aprendizagem significativa, sendo assim uma proposta de ensino
por meio da ludicidade na prática docente visa
proporcionar ao educando a oportunidade de
desenvolver atividades em equipe, momentos
de socialização, de imaginação a partir do seu
Na sociedade primitiva, as crianças conhecimento de mundo.
aprendiam por meio da imitação nas atividades
Como o objetivo deste artigo é a ludicicotidianas. A aprendizagem acontecia a partir
do contato com a prática. Paulo Nunes de Al- dade, verificou-se que é de suma importância
meida (1990) introduziu a educação lúdica no dissertar a respeito desse tema. Portanto, a disBrasil, proposta que, além de estimular as fa- cussão a seguir está centrada a partir do teórico
culdades cognitivas da criança, promove um de base Vygotsky (2003). Para o autor, a partir
ensino mais significativo, eficiente e ajustado da observação pode-se constatar que o jogo é
aos seus interesses.
apenas um meio para a criança liberar sua energia, porém por meio dessa teoria, foi elaborado
Platão (427-348), afirmava que os pri- um estudo para responder às lacunas existenmeiros da criança deveriam ser ocupados com
tes, afirmando que o jogo pode ter um sentido
jogos educativos, praticados em comum pelos
dois eixos, sobre a vigilância e em jardins de biológico.
Até o século VI, as crianças aprendiam
por meio da imitação nas atividades cotidianas.
Almeida (2003), retrata que nesse contexto, a
cultura era educação das crianças era importante, pois transmitiam a experiência adquirida
por gerações passadas, sendo que a aprendizagem acontecia a partir do contato com a
prática.

crianças. Segundo ele e todo pensamento greNo livro Psicologia Pedagógica, podego da época, a educação propriamente dita
mos observar o psicólogo afirmando que o jogo
deveria começar aos sete anos de idade.
pode ser considerado o recurso do instinto mais
Platão introduziu também de um modo importante para a educação. O jogo é conhecibastante diferente, uma prática matemática lú- do popularmente como um instrumento apenas
dica, muito enfatizada nos dias atuais. A me- para a criança passar o tempo. Porém, segundo
lhor forma de conduzir a criança a socialização Vygotsky (2003),a partir da observação, podeseria através dos jogos, essa teoria froebeliana -se constatar que o jogo está presente historicafoi que realmente determinou os jogos como mente nas diversas culturas, representando uma
fatores decisivos na educação das crianças:
peculiaridade que é natural do homem. Além
disso, até os animais brincam, dessa forma, o
[...] As ações realizadas pelas crianças no desenvol- jogo pode ter um sentido biológico.
vimento do brincar proporcionam o primeiro contato
com o meio, e as sensações que produzem constituem o ponto de partida de noções fundamentais
e dos comportamentos necessários à compreensão
da realidade. Dentre as várias formas de apropriação
a luta pela sobrevivência ganha destaque especial
(AGUIAR, 2006,p.23).

Foram realizados vários estudos para
entender o sentido do jogo, observamos uma
teoria afirmando que o jogo é apenas um meio
para a criança liberar sua energia, porém, por
meio dessa teoria, foi elaborado um estudo para
responder essas vertentes, afirmando que os jogos são a escola natural do ser humano.
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O jogo com regras oferece ao educando socialização, a expressão do prazer, a forma
natural de trabalho, além de ser uma preparação para a vida. Prender a atenção do aluno
sem perder o foco da aprendizagem é um verdadeiro desafio, e Vygotsky diz que para uma
aprendizagem ser significativa, a pessoa deve
estabelecer relações significativas entre suas
experiências prévias e aquilo que se apresenta
como novidade.

cadeiras na educação, o professor deve antes
planejar suas aulas com este recurso pedagógico, para que a aula seja produtiva.

Sobre o tema abordado, Maluf (2009),
nos diz que o educador antes de aplicar uma
atividade lúdica, deve saber criar, organizar,
agir, ajudar e avaliar a atividade proposta. Nesse sentido, observamos a necessidade do professor planejar atividades lúdicas para trabalhar em suas aulas, e fazer seu planejamento
Pensar na ludicidade como ciência, é
de acordo com cada turma.
antes de tudo adotar estratégias de intervenção
pedagógica que possibilitem não apenas ofereÉ papel do educador coletar informacer e oportunizar momentos lúdicos, mas sim
ções e observar sobre a brincadeira das crianextrair deste tempo subtraído que permita interpretar o valor que as pessoas atribuem a estes ças para enriquecê-las em futuras oportunidades. Sempre que possível o educador deve
momentos.
A ludicidade como ciência se fundamen- participar dessas brincadeiras e aproveitar
ta sobre os pilares de quatro eixos de diferentes esse momento para questionar as crianças sonaturezas, isto é, a sociológica, pedagógica, psi- bre elas mesmas.
cológica e epistemológica. Sociológica porque
O papel do professor é de suma imporatividade de cunho lúdico engloba demanda sotância
no
processo de aprendizagem, pois é
cial e cultural.
através dele que ocorre a educação e quando
Psicológica porque se relaciona com os se trata de sua formação, muito se tem falado e
processos de desenvolvimento e de aprendiza- trabalhado acerca da inclusão, problemas coggem do ser humano em qualquer idade. Peda- nitivos, dificuldades de aprendizado.
gógica porque serve tanto da fundamentação
teórica existente, como das experiências eduAo trabalhar o lúdico em sala de aula,
cativas provenientes da prática docente. Episte- os educadores devem preservar a individuamológica porque tem fontes de conhecimento lidade de cada aluno, se fazendo necessário
científico que sustentam o jogo como fator de uma relação entre professores e alunos de fordesenvolvimento.
ma mais dinâmica, na qual o aluno deve ser
um sujeito participativo na sua aprendizagem,
PAPEL DO EDUCADOR NA
não como um mero receptor de informações e
INTEGRAÇÃO DA LUDICIDADE COMO conhecimento (DINELLO,2007).

FORMA DE APRENDIZAGEM

O educador pode desempenhar um
importante papel na realização dos jogos e
brincadeiras, para isso precisa discernir quando deve agir e quando deve apenas observar.
Selecionar uma boa variedade de materiais e
possibilitar o acesso de todos.

Dessa forma é fundamental o professor ter uma formação adequada e dar a devida
importância ao lúdico em seu processo de formação. Assim, o educador por meio do lúdico
pode agir como mediador e iniciador da aprendizagem, e garantir um desenvolvimento físico,
afetivo, intelectual e social dos educandos de
forma dinâmica e criativa.

O professor deve ter consciência que
A concepção da atividade lúdica na espor meio da brincadeira a criança aprende,
se socializa, assimila as regras, desperta sua cola é diferente da utilizada em casa, ao se
imaginação e interage. Ao utilizar jogos e brin- utilizar da ferramenta do jogo na área educa1042
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Os papéis dos profissionais de educacional tem como o objetivo o desenvolvimento
integral do educando, enquanto em casa as ção necessitam ser repensados, pois não se
brincadeiras tem como objetivo o entretenimen- deve mais agir de forma neutra, os alunos pedem uma posição dos professores com mais
to:
opinião, disposto sempre ao diálogo, ao conflito
A escola deve considerar imprescindível, sobretudo e a problematização de seu saber.
na infância, a ocupação do tempo livre das crianças
com a construção dos jogos e brincadeiras de sucata, com atividades prazerosas e desejantes. Principalmente, neste processo de urbanização, em que se
vive hoje, em que a criança é levada ao consumismo
e à alienação no seu modo de vida (BARROS, 2002,
p.12).

As atividade lúdicas fazem com que o
educando se desenvolva e aprenda de maneira
mais prazerosa, e são importantes instrumentos
que as escolas e os educadores devem adotar
em sua prática pedagógica, pois o educando
não se sente pressionado e vai sendo concretizado o aprendizado na medida em que vão se
divertindo.
As atividades lúdicas se fazem presentes na maioria das escolas, provando com isso
que os educadores reconhecem as brincadeiras
como um facilitador no processo ensino aprendizagem, seu importante papel na construção
da individualidade e das relações interpessoais.
Dessa forma fica nítido a relação do lúdico como um facilitador da aprendizagem, inclusive quando trabalhado com educandos que
apresentam dificuldades. Cabe ao professor
adotar esse método como um recurso pedagógico de ensinar e aprender prazerosamente.
É por meio do lúdico que o educando
encontra apoio para superar suas dificuldades
de aprendizagens, e os professores uma ferramenta, que se usado de forma adequada, se
torna eficaz no processo de ensino. Portanto, a
proposta sobre a utilização da ludicidade deverá ser de proporcionar uma aprendizagem significativa na prática pedagógica, uma vez que a
ludicidade promove o rendimento escolar, além
do conhecimento, da comunicação, do pensamento e do sentimento.

O professor precisa partir de experiências e conhecimentos dos alunos e oferecer atividades significativas, favorecendo-as na compreensão do que está sendo feito por intermédio
do estabelecimento de relações entre escola e
o meio social.
Uma das responsabilidades dos educadores é estabelecer a socialização entre os alunos, sempre os auxiliando dentro de sua faixa
etária, a conviver com seus grupos. As ações
pedagógicas devem visar promover a boa convivência social, o conhecimento do outro e o
respeito pela diferença.
Quando o educador coloca a criança
em situações que são renovadas constantemente ‘’o jogo as obriga a diversificar de forma
ilimitada a coordenação social de seus movimentos e lhes ensina flexibilidade, plasticidade
e aptidão criativa como nenhum outro âmbito da
educação’’ (VYGOTSKY, 2003, p.106).
O jogo e a brincadeira são atividades
essenciais para o pleno desenvolvimento das
crianças, que se usados corretamente contribuem para a compreensão do conhecimento,
além de ser uma atividade muito prazerosa e de
fácil aceitação. Cabe ao professor usá-lo da maneira e no tempo certo, sempre determinando
para o aluno o objetivo e as regras.
A criança é um ser sociável que se relaciona com o mundo que a cerca, ela brinca
espontaneamente, portanto quanto maior o número de brincadeiras infantis inseridas nas atividades pedagógicas, maior será o desenvolvimento da mesma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos e brincadeiras vêm se mostrando um importante recurso para o ensino e aprendizagem de crianças, desde que o professor tenha em sua formação a ludicidade como um fator
que facilita a aprendizagem dos alunos, sendo os jogos um veículo de expressão e socialização,
uma atividade onde a criança se sente engajada em um mundo imaginário, regido por regras
próprias que geralmente são construídas a partir das próprias regras sociais de convivência.
A inserção da criança na instituição educação infantil representa uma das oportunidades
de ampliar os seus conhecimentos na sua nova fase de vida, ela vivencia aprendizagens inéditas
que passam a compor seu universo envolvendo uma diversidade de relações e atitudes, maneiras alternativas de se comunicar, estabelecendo-se limites e regras e um conjunto de valores
culturais e morais que são transmitidos a elas.
O jogo e a brincadeira em sala de aula, deve favorecer o aprendizado da criança e a
construção do conhecimento científico, proporcionando a imaginação de situações reais ou
imaginárias, sempre propondo desafios para a criança, instigando-as a buscar soluções para as
situações problema que se apresentam durante o jogo, levando-as a raciocinar, trocar ideias e
tomar decisões.
A motivação criada pelos jogos faz com que o aluno se sinta mais engajado e confiante,
com isso o aprendizado ocorre de maneira descontraída, como se não houvesse uma cobrança
por parte do mesmo em aprender. É nítido a necessidade de inserção de jogos e brincadeiras
na educação infantil, pois a criança aprende no faz-de-conta, criando seus personagens, construindo e reconstruindo sua identidade.
Para a criança tudo é brincar, e ela aprende muito brincando. É brincando que a criança
interage com as outras, com a família, com os professores e com o mundo à sua volta. O imaginário infantil faz com que a ludicidade seja fundamental para que o seu pleno desenvolvimento
ocorra, tanto no sentido cognitivo, sensorial, motor e afetivo. No brincar a criança pode extravasar suas emoções, representar papéis, imaginar.
A teoria de Vygotsky (2003), baseada no pensamento marxista, afirma que o modo de
produção e distribuição determina o homem enquanto ser em todos os outros aspectos, sociais,
psicólogos, dentre outros. Dessa forma, como qualquer outro indivíduo, a criança já está inserida num meio determinante que a influencia, antes mesmo de outros aspectos, considerados
não como determinantes por esse próprio materialismo, mas como o fruto
do modelo econômico. A educação humana é determinada pelo meio
social ao qual estão inseridos.
É de suma importância que o educador desenvolva atividades que contemplem jogos e brincadeiras como fator de aprendizagem significativa, a partir da zona de desenvolvimento proximal.
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A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO: O objetivo deste artigo é proporcionar aos leitores a importância das artes visuais
no desenvolvimento infantil. Embasados em pesquisas bibliográficas busca-se clarificar que
a educação das crianças desde a creche já vem sendo ajudada pelas artes visuais, pois é com
ela que as crianças são estimuladas diariamente, e aumentam sua capacidade de expressão
e de percepção de mundo. Os professores devem ter o cuidado de levar a arte até os alunos
pois são eles os mediadores do conhecimento. A arte é uma grande aliada dele para o pleno
desenvolvimento de seus alunos desde bem cedo nos anos iniciais da vida.

Palavras-chave: Artes Visuais; Desenvolvimento; Linguagens Artísticas.
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INTRODUÇÃO

E

nsinar por meio das Artes Visuais estimula maior desempenho da capacidade
cognitiva e potencialidades por parte do aluno. É por intermédio da Arte que a
criança pode se expressar, expor seus sentimentos e ideias, ampliar sua relação
com o mundo ao seu redor. Com a arte as crianças conseguem se expressar e desenvolver suas
habilidades com o desenho, a pintura entre outras expressões artísticas.
A arte visual tem dado grande contribuição à escola na formação da criança e no seu
desenvolvimento utilizada como uma forma de expressão, com ela a criança adquire sensibilidade e competência para lidar com formas, cores, imagens, gestos, sons e demais expressões.
Com esta pesquisa num primeiro momento iremos explanar sobre a história da arte no
Brasil, em seguida mostrar que o professor de educação infantil deve ter uma preparação para
usar a arte visual adequadamente para desenvolver as atividades com seus alunos em sala de
aula, após iremos dialogar com as Leis de Diretrizes e Bases, em seguida as artes visuais utilizadas na educação infantil e finalmente esclarecemos sobre as linguagens artísticas.
E, por todos esses motivos, e acrescido o fato de que a escola é o ambiente social oficial
para a construção de cidadãos conscientes de seus atos, deveres e atitudes, faz-se essencial
a apresentação sistematizada do mundo da arte e suas mais distintas facetas para as crianças:
o mundo da literatura, o mundo da dança, o mundo da música, o mundo do teatro, entre tantos
outros.
E como preconiza a abordagem triangular, não somente deve ser ensinada a história e
estimulada a interpretação dos objetos artísticos, mas também é imprescindível a criação direta
dos alunos, seja por meio de oficinas, saraus, grupos de pintura, entre outras opções disponíveis
para o educador.
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A HISTÓRIA DO ENSINO DE ARTE NO
BRASIL
Embora comentar-se á mais à frente no
trabalho algumas iniciativas relacionadas ao
ensino de arte no Brasil datadas dos séculos
XVI e XVII, comecemos pela Missão Francesa,
em que de fato houve uma tentativa de estabelecer esse objetivo aqui no Brasil por critérios
artísticos, não meramente de tentativa de controle ou forma de comunicação com povos de
culturas diversas (os indígenas). Dom João VI
tinha como missão tentar criar uma tradição artística no Brasil seguindo os moldes europeus.

Não se pode negar que as escolas – em sua maior
parte – dedicaram-se à difusão da informação “feita”
e ao ensino dos instrumentos da leitura. Os métodos
usados para adquirir tal informação não são os que
desenvolvem capacidade de exame e de comprovação de opiniões. Pelo contrário, são positivamente
hostis a isto. Tendem a embotar a curiosidade nativa
e a sobrecarregar os poderes de observação e experimentação com tal massa de material deselecionado, que nem sequer operam com a efetividade que
se encontra em muitos iletrados (DEWEY, 1970, p.
236).

Essa onda de atitudes voltadas para
essa nova concepção de educação rendeu alguns frutos, como as intervenções de Mário de
Andrade, que organizou ateliês para crianças
em parques e bibliotecas, na época em que
ocupava o cargo de Secretário de Cultura de
São Paulo. Infelizmente a repressão do Estado
Novo acabou mitigando essas grandes iniciativas por parte de diversos artistas brasileiros
ligados ao modernismo.

Essa tendência ainda permaneceu por
bastante tempo. Entre o final do século XIX e
o começo do XX ainda era dominante em nossas terras a reprodução de obras tidas como
clássicas e o desenho geométrico, fortemente baseado em concepções matemáticas e na
mera imitação, sem espaço para o exercício da
criatividade. Na terceira década do século XX
a arte então surge como atividade interdiscipliOutras tentativas foram sendo feitas
nar, capaz de gerar ligações entre as diferentes
disciplinas, mas ainda estando em um plano nos mais diversos cantos do país, durante os
anos seguintes. A Lei de Diretrizes e Bases de
secundário e limitado ao simples cubismo.
1961 colaborou para a manutenção de muitas
Com a conhecida semana de Arte das experiências iniciadas nos anos anteriores,
Moderna, a relação entre arte e educação no mas no final das contas, com a chegada do
Brasil toma novos rumos, sofrendo alterações Regime Militar, a arte incorporada ao ensino
drásticas graças às ideias de livre expressão escolar de maneira integral foi uma ideia que
trazidas por figuras como Heitor Villa-Lobos, acabou não vingou.
Mário de Andrade e Anita Malfatti, que entenSe durante o início do Regime Militar
diam a arte como uma forma de expressão
autêntica da interioridade do sujeito, algo que, a arte passou a fazer parte do currículo escopor possuir caráter subjetivo, não poderia ser lar, vale salientar que tudo não passou de maquiagem para esconder a verdadeira face de
ensinado.
um sistema educacional baseado no tecnicisTais iniciativas tinham como arcabou- mo e no automatismo. Não havia espaço para
ço teórico os estudos e proposições de John a criação, sendo que a cultura das artes das
Dewey, tomadas como base para algumas crianças terminou por ser direcionada para a
grandes reformas educacionais ocorridas em representação de deveres cívicos, de confraestados como Espírito Santo e Minas Gerais. ternizações formais, de datas festivas do caPodemos citar como exemplo condensado de lendário nacional, sempre com o objetivo de
algumas das convicções de Dewey o excerto uniformizar desumanamente a formação dos
estudantes.
abaixo, de Liberalismo, Liberdade e Cultura:
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Com o enfraquecimento do Regime Militar e sua posterior aniquilação, a arte voltou
a ganhar espaço no país, impulsionada pelos
movimentos pós-modernistas, como a proposta triangular, que segundo Barbosa (1994) postula que o ensino de arte deve ocorrer através
de três eixos: o estudo histórico da arte, a leitura, interpretação e compreensão da obra de
arte e o fazer artístico em si, enquanto criação.
Cursos de mestrado e doutorado foram
criados, e nos últimos anos da década de 80,
mais de cem trabalhos acadêmicos sobre arte
relacionada a alguma especificidade foram
publicados. Também nasce a idealização dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, que agora
incluiriam a arte na educação de maneira oficial e irrevogável, pelo menos em teoria, dando
também suporte metodológico para o ensino
de arte em sala de aula.
Ensinar artes visuais nas escolas é
assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, onde é ressaltado sua importância
na Educação atual. Quando a criança nasce,
já se manifesta por meio das artes, emitindo
sons, fazendo movimentos e os primeiros rabiscos. Segundo algumas pesquisas, as artes
visuais ajudam a desenvolver a afetividade e a
socialização da criança em sala de aula, inclusive levando isso para a vida na sociedade.
É extremamente significativo que nas
escolas de Educação Infantil tenha um espaço
para as Artes Visuais, pois da mesma forma
em que se destina na alfabetização, palavras
e textos escritos, a linguagem visual abrange
atividades que são trabalhados vários aspectos do desenvolvimento da criança, entre eles,
destaca-se o fantástico, pois a fantasia é essencial para a construção do aprendizado, é
fantasiando, que a criança cria e transforma a
imaginação em realidade, de acordo com seus
sonhos e anseios.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte: Na Educação Infantil
as crianças ampliam a visão que têm sobre as
artes, e é onde elas conhecem as múltiplas linguagens e expressões. Se nesse momento o
adulto não oferecer diversidades de linguagens
artísticas limitando, estar-se-á limitando sua visão holística do mundo onde vivem. Os trabalhos voltados para a arte precisam ter espaços
privilegiados garantidos em creches, pré-escolas e escolas, para que sejam espaços humanizados de autoria e expressão artística. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil.
A questão da livre expressão e da
ideia de que a aprendizagem artística era uma
consequência automática dos processos de
desenvolvimento em diversos países mudaram o ensino de artes. A partir daí constatou-se que o desenvolvimento artístico resulta de
formas complexas de aprendizagem e, assim,
não acontece automaticamente à medida que
a criança cresce. Mas sim por influência da
vivência cultural de cada criança. No ensino
aprendizagem em Artes Visuais a criança traça
caminha ao lado de sua criação e construção
individual que envolve escolhas, experiências
pessoais, aprendizagens, relação com a natureza, e suas motivações intrínsecas e extrínsecas.

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”.
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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 (GONZÁLEZ REY, 2002, p. 55).

o ensinando a ter determinação para mudar,
tornando mais humana e acolhedora para se
viver nessa sociedade. Pois a vinculação entre
a linguagem artística e as outras linguagens,
chega-se ao real sentido ao ensino da arte porque cada atividade artística tem uma característica singular de criação e produção de arte e
idealização do mundo. Como podemos observar no Brasil, (1998, p.89).
As diretrizes mencionam que o ensino
artístico na escola, além de proporcionar conhecimento sobre as diversas áreas da arte,
oportuniza também a criança um fazer criativo
em sua totalidade. Desse modo é o docente
que deve repensar em sua sala de aula, maneiras de usar o tempo, o espaço, a forma de
lidar com os conteúdos e com o universo de informações, deixando para trás a fragmentação
da educação que existia, dando lugar à significação do espaço de aprendizagem, para que
os alunos cada um com suas singularidades
culturais envolvem-se com mais criticidade na
reconstituição particular da sabedoria cultural
conquistada pela humanidade durante anos de
experiências vividas.

Para alcançar os objetivos da pesquisa,
e conseguir as informações e dados necessários, será indispensável a utilização de alguns
procedimentos, que são a consulta bibliográfiO grande desafio do professor da educa, pois é necessário obter embasamento teóri- cação infantil, atualmente, é contribuir para a
co a fim de aprofundar sobre o tema escolhido. construção da realidade por meio da arte, deixando as crianças livres para criar. Inserindo
um ensino onde as diferenças culturais permiA ARTE SOB A LUZ DA LEGISLAÇÃO
tam levar a criança a aflorar seu próprio potenA arte precisa ser reverenciada no sen- cial humano e criativo, aumentando a ligação
tido holístico, atingindo diversas áreas e os pro- existente entre a arte e a vida,
fessores têm o dever de levar seus alunos a
apreciar, analisar, refletir e experimentar a arte, Os conteúdos da aprendizagem em artes poderão
pois todas as linguagens artísticas fazem parte ser organizados de modo a permitir que, por um
do dia a dia deles. As artes visuais são alicer- lado, a criança utilize aquilo que já conhece e tem façadas em conhecimentos artísticos peculiares miliaridade, e, por outro lado, que possa estabelecer
para dar valor essencial na escola e tornar-se novas relações, alargando seu saber sobre os assunmais interessante para o ensino aprendizagem. tos abordados. Convém ainda lembrar que a necessiOs professores devem fazer com que
seus alunos tenham acesso e contato com os
conhecimentos culturais básicos para a vida
em sociedade. A arte torna o indivíduo capacitado para entender a realidade com resiliência,

dade e o interesse também são criados e suscitados
na própria situação de aprendizagem (BRASIL, 1998,
p.107).
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As produções artísticas das crianças
são janelas abertas para conhecermos cada
um desses pequenos alunos, mais do que
isso, são registros singulares de experiências
estéticas únicas que o professor pode utilizar
para ajudar essas crianças no seu desenvolvimento diariamente.

Atualmente as creches e pré-escolas
embasadas por pesquisa da neurociências,
fazem um excelente trabalho pedagógico para
desenvolver as crianças em todos os seus aspectos físicos, cognitivos e psicológicos, porque os estudos da neurociências trouxe à luz
que todas as crianças necessitam do máximo
de estimulações desde quando ainda encontram-se mesmo no ventre das mães e que essa
A LINGUAGEM DAS ARTES VISUAIS
estimulações terão grande importância no futuNA EDUCAÇÃO INFANTIL
ro desenvolvimento intelectual e físico e psicoAs Artes Visuais representam o mundo lógico das crianças (BARTOSZECK; BARTOSreal e imaginário, expressando, comunicando ZECK, 2004, p.11):
e atribuindo sentido a sensações, sentimentos,
pensamentos e realidade por meio da organi- • As vias neurais de aderência sensorial desempenham papel crucial no desenvolvimento do cérezação de linhas, formas, pontos, tanto bidimenbro nos primeiros anos de vida da criança;
sional como tridimensional, além de volume,
espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na • Há um período “crítico ou sensível” bastante regular para a ativação das vias neurais sensoriais,
escultura, na gravura, na arquitetura, nos brina fim de estimular a formação de circuitos neurais
quedos, bordados, entalhes etc. (BARTOSZEnas partes específicas do córtex;
CK; BARTOSZECK, 2004, p.11).
O movimento, o equilíbrio, o ritmo, a
harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança são atributos da
criação artística. Na educação infantil as artes
visuais são utilizadas diariamente com as crianças, em todos os momentos as crianças são
estimuladas por meio das artes visuais quando
trabalha-se a pintura, o desenho, os rabiscos,
oferecer às crianças muitas cores em basicamente tudo na sala de aula, isso faz com que
elas se sintam familiarizadas desde muito cedo
com as artes visuais (BARTOSZECK; BARTOSZECK, 2004, p.11):

• Quando a estimulação visual não está disponível
no “período crítico” o déficit ocorre no desenvolvimento regular da área do córtex visual não sendo
passível de correção em estágios posteriores.
Períodos críticos (grau de plasticidade cerebral) são
estágios de desenvolvimento para funções específicas do cérebro. São tipo “janelas de oportunidade”
nos primórdios da vida, quando o cérebro da criança
está particularmente suscetível às entradas de estimulação sensorial, para o amadurecimento de sistemas neurais mais desenvolvidos.Cores, movimento,
sons e afetividade são estímulos sensoriais básicos
na primeira infância (1 aos 3 anos), (BARTOSZECK
e BARTOSZECK, 2004, p.11).

Quando a criança chega na educação
infantil, ela já começa a ampliar o universo de
suas habilidades físicas, cognitivas e psicológicas. Antes a creche que é primeiro local onde
as crianças são acolhidas na educação infantil,
era considerada apenas como um local onde
prestava-se o assistencialismo às crianças que
ainda não podiam ir para o ensino fundamental
e os pais precisavam trabalhar, deixavam elas
nesse lugar para serem cuidadas (BARTOSZECK; BARTOSZECK, 2004, p.11):
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PCN – AS PROPOSIÇÕES DOS
PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS EM ARTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

A arte então, nesse sentido, deve ser entendida como uma forma de estabelecer conexões entre diversas tradições, de permitir o contato com aquele que está distante, seja num estado
diferente do país, num país vizinho ou mesmo
num outro (PCN – Arte, 1997, p. 27).

Esses documentos trazem ao educador
noções como o fato de que a arte é o instrumenAS ARTES VISUAIS E A PLASTICIDADE
to capaz de gerar um ambiente ideal e servir
DO DESENHO INFANTIL
como veículo para a subjetivação conjugada ao
universo externo, ou seja, tem o poder de fazer
com que o indivíduo engrandeça seus horizontes
Por essa mesma perspectiva Vygotsky
perceptivos, sensoriais, reflexivos e imaginativos. (1991, p.127) comenta a experiência na atitude
da criança que desenha: [...] o desenho é uma
Segundo os idealizadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), é a arte aque- linguagem gráfica que surge tendo como base
la que pode abrir os olhos das crianças e per- a linguagem verbal. Nesse sentido, os esquemitir-lhes um melhor desfrutar do conhecimento mas que caracterizam os primeiros desenhos
exposto pelas outras disciplinas. Além disso, infantis lembram conceitos verbais que comusendo a arte um objeto histórico por excelência, nicam somente os aspectos essenciais dos obinserido num contexto social que sempre dialo- jetos.
ga (mesmo que negativamente, em alguns casos) com o local e o global, é ela que permitirá
Ao pesquisar o significado do desenho
aos alunos estabelecerem conexões com outras
culturas, fazendo com que desde cedo os indi- na construção do saber, Pillar (1996, p.51) afirvíduos tentam contato com a multiplicidade de ma que “[...] ao desenhar, a criança está interfacetas das tradições dos mais diversos povos.
-relacionando seu conhecimento objetivo e seu
conhecimento imaginativo”.
É muito interessante notar a forma como
esses documentos caracterizam o reconheciA interpretação da imagem visual tem
mento da arte por um indivíduo de uma maneira muito aberta, completamente oposta à rigidez grande importância para o desenvolvimento
conservadora de conceitos de arte mais fecha- infantil. O desenho proporciona que o mundo
dos e muito específicos. Segundo o texto, “para interior com o exterior se interligue, ou seja, a
um cientista uma fórmula pode ser’ bela’, para realidade se depara com a imaginação e o deum artista plástico, as relações entre a luz e as sejo de significar. Esses códigos visuais são
formas ‘são problemas a serem resolvidos plasti- necessários para as pessoas se conduzirem
camente” (PCN – Arte, 1997, p. 27).
para vários locais com independência. Assim,
Esse trecho demonstra satisfatoriamente o desenho é estímulo para exploração do unia preocupação dos idealizadores dos Parâme- verso fantástico infantil.
tros Curriculares Nacionais de Arte de fazerem
com que os educadores se preocupem intensaPrecisa observar atentamente que, enmente com a necessidade de utilizar a arte como volve até mesmo a posição espacial que perum meio unificador, de coesão entre culturas e mite a adequada visibilidade, forma de compovos, de despertar a empatia pelo desconhepreensão do desenho da criança, evitando
cido, eliminando possíveis preconceitos, já que
ideias equivocadas e imediatistas surgem justa- interpretações precipitadas. O desenho tem um
mente quando não sabemos como interpretar o caráter de metalinguagem que é a linguagem
outro e queremos impor nossas próprias visões de formas de espaço, essas constituem tanto
de mundo sobre esse outro, criando imagens ne- o meio como a maneira que compreendemos.
gativas que se reforçam através dos estereótipos As imagens para nossa imaginação.
(PCN – Arte, 1997, p. 27).
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Esses espaços, possibilitam a ampliação da compreensão e da valorização do desenho espontâneo infantil e clarificam o quão
é importante o ato de desenhar para a construção dos conceitos dos objetos e eventos que
as crianças fazem.

UM HISTÓRICO SOBRE MÚSICA E
POESIA
O termo música vem do grego μουσική
τέχνη (musiké téchne), que em tradução livre
significa a arte das musas. É a arte que se ocupa da organização dos sons no espaço e no
tempo, trabalhando com altura, intensidade,
duração e timbre. Não se tem notícia de civilizações que jamais tenham produzido alguma
forma de música. Massey (1996), em sua pesquisa sobre a história da música indiana, traz
aos seus leitores a descoberta arqueológica
de uma flauta cuja datação é estimada em pelo
menos 40.000 anos de idade, construída em
um fêmur de urso.
Já no século XIX, Darwin, em seu livro
A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo apontava em seus estudos evidências de que a música teve um importante
papel social na evolução humana, tanto para
fins reprodutivos (parceiros com maiores habilidades em organizar os sons ritmicamente teriam vantagem em relação aos desfavorecidos
nesse quesito), quanto para fins tribais, como
um elemento agregador que dava coesão a um
grupo, trazendo a sensação de pertencimento
para seus integrantes.
De acordo com Bréscia (2003), para
os gregos, a música tinha um caráter educador
e civilizatório, sendo os aedos e rapsodos altamente reconhecidos por seu ofício de recitar
poemas musicados (vale lembrar que música e
poesia, na Grécia antiga, eram artes indissociáveis). Poemas como a Ilíada e a Odisseia e os
comentários nas obras de pensadores gregos
nos dão pistas sobre a valorização do ofício
artístico naquele tempo.

Esses profissionais eram valorizados
como guardiões de algo que se não era entendido especificamente como uma ciência
(no conceito moderno), indubitavelmente era
entendido como uma forma de conhecimento
como nos demonstra os estudos de Pitágoras
relacionando a música e a matemática. Havia
um ideal civilizatório que não envolvia somente
o conhecimento científico tal como entendemos hoje, mas também o artístico, o que para
os gregos era, na verdade, duas faces de uma
mesma moeda, “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).
Aristóteles, no seu clássico A Política,
também postulava que a música deveria fazer
parte da educação, se baseando na Odisseia
para demonstrar a validade de seu apontamento:
Em outro trecho, Ulisses [protagonista da Odisseia]
não encontra espetáculo mais encantador do que ver
todo o mundo alegre, nem tempero mais delicioso
para os convivas do que ouvir a casa cheia de cantos de alegria. É, portanto, evidente que a música é
uma excelente parte da educação e deve ser ensinada às crianças, senão como necessária ou útil para
ganhar a vida, pelo menos como liberal e honesta. É
a música a única no gênero dos talentos agradáveis
e, se houver várias outras espécies, quais são elas?
É o que diremos mais adiante”. Baste-nos agora ter
apoiado a autoridade dos antigos no plano da educação a que nos propomos, especialmente quanto à
música (ARISTÓTELES, p.48, s/d).

Na Roma antiga, a música não dá nenhum grande passo, segundo o livro História
da música, de Ellmerich (1973 p.26-27), em
que diz: “os romanos não alcançaram grande
desenvolvimento nas artes em virtude de sua
tendência guerreira e de constantes preocupações nas lutas de conquista. Assim o florescimento artístico romano começa com a subjugação da Grécia em 146 a.C”.
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É muito provável que uma civilização
como a romana tenha, sim, trazido algumas
inovações para o terreno da música, mas nossas fontes de documentação sobre o tema não
são tão abundantes quanto às sobre esse aspecto da Grécia Antiga, por mais que historicamente o Império Romano seja mais recente.
A sistematização do conhecimento musical foi muito importante para a Igreja Católica,
pois lhe permitiu dar maior coesão aos ritos praticados nas mais diferentes localidades. Como
demonstram estudos como o de Nicholas Bell,
Music in Medieval Manuscripts, felizmente, apesar de todas as condições precárias daqueles
tempos, temos bastante documentação sobre
as artes medievais.

Com o crescimento do luteranismo e
suas vertentes, a Igreja Católica viu-se obrigada a realizar um movimento de resposta, contra
reformas, que teve também impacto na música praticada dentro das igrejas. Se antes apenas o canto gregoriano era permitido, nesse
período outros estilos nascentes começaram a
ser admitidos, até culminar na música renascentista que tempos depois seria substituída
pela barroca, que ficou caracterizada por ser
o ápice da tecnicidade musical até aquele momento, tendo Bach como um de seus maiores nomes, que ficou muito conhecido por seu
imenso domínio e desenvolvimento da técnica
do contraponto, como mostra o estudo de Yearsley (2002).

Na Alta Idade Média foi instituído o sistema do Trivium e do Quadrivium, sendo que o
primeiro abrangia três estudos: a gramática, a
dialética e a retórica, e o segundo abrangia a
aritmética, a geometria, a astronomia e a música. As escolas separavam crianças e jovens do
sexo masculino de crianças do sexo feminino,
mas eram abertas a todas as classes sociais
(se muitas não faziam parte desse meio não
era por proibição, mas por falta de recursos).
Tais dados são apontados por Thomas Woods,
em seu livro Como a Igreja Católica construiu a
Civilização Ocidental,

A ópera também começou a ganhar
terreno na Europa, por sua complexidade capaz de abarcar temas muito variados, com
diversos desdobramentos. Além de Bach e
outros, podemos citar Vivaldi, que é um dos
músicos mais conhecidos dessa época, sendo
muito cultuado até os dias de hoje (YEARSLEY,
2002).

Então nasce o romantismo, que tem
Beethoven como um de seus expoentes, um
músico que, embora profundo conhecedor e
tendo pleno domínio das técnicas clássicas,
subverte as regras musicais vigentes até então
O movimento musical dessa época (séc. IX ao XI), e cria um estilo novo, que agradava ouvidos
iniciou-se com os bardos da alta Idade Média. Foi abertos à novidade e irritava os mais consero período em que floresceram as canções de gesta vadores.
que exaltavam as proezas dos tempos heróicos e vieram a constituir mais tarde os grandes poemas épicos, como a célebre canção de Rolando, que tanta
influência exerceu sobre a epopeia medieval. Pouco
depois, apareceram no sul da França os primeiros
exemplos da poesia lírica inteiramente cantada em
língua vulgar e desenvolveu-se a arte dos trovadores.
Foram estes que promoveram, especialmente na alta
aristocracia, um movimento artístico a princípio ainda
ligado à igreja, mas que logo se separou. Os hinos
sacros começaram a ser substituídos pelo canto heróico e, o culto a Maria, pelo amor cortês (BORGES,
2002, p. 2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte deve ser entendida como um ofício educativo essencial, pois é ela quem permite
e procura, através das idiossincrasias peculiares a cada pessoa, delinear a construção pessoal
do gosto estético, servir de estímulo ao intelecto, e por essas características e outras já mencionadas neste trabalho, revela-se como um importante aparelho de desenvolvimento da personalidade do ser humano, ajudando-o a construir um senso moral sólido e mais humanizado.
O ensino de arte, portanto, não deve ficar restrito à intenção de formação de artistas
(embora esta possibilidade possa vir a ocorrer, justamente por meio dos estímulos artísticos na
infância). Fazer arte é pesquisar-se internamente, procurando pelas essências que nos regem
enquanto parte de um mundo globalizado, o que nos entrega a capacidade de desenvolver as
percepções através dos sentidos e da mente, a imaginação, a criatividade, a observação que
quebra o parâmetro imediatista que cerca nossas vidas atualmente, e o raciocínio lógico, que é
fundamental para a convivência em sociedade e para a resolução de problemas complexos que
surgem em nossa existência.
O brincar para a criança é importante para que ela organize suas descobertas e experiências, recriando sua inspiração e compreensão do mundo onde vive, brincando com a arte
é uma forma de deleite para que a criança vivencie outros acontecimentos para auxiliá-los na
absolvição e assimilação do mundo cultural e social.
Em virtude dos argumentos explanados nesta pesquisa evidencia-se às artes visuais é
importantíssima para o pleno desenvolvimento infantil e que o papel dos professores é levar a
arte às crianças sempre valorizando cada vez mais a sua aplicação no cotidiano escolar, especialmente nas fases iniciais do ensino aprendizagem, em creches e pré-escolas.
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A LITERATURA INFANTIL E A APRENDIZAGEM:
DO ATO DE OUVIR PARA O ATO DE LER

RESUMO: Esta pesquisa resgata a história da Literatura Infantil mostrando sua contemporaneidade. A Literatura Infantil é uma fonte enriquecedora de conhecimento e informação e
oferece oportunidade para que as crianças possam conhecer o mundo da leitura pelo simples
ato de ouvir histórias. Evidencia-se nesta pesquisa o quanto a literatura infantil está presente
na Educação Infantil e como pode ser uma grande aliada no processo de aquisição da leitura.
Sabe-se que as crianças são fascinadas por histórias e que essas favorecem seu desenvolvimento cognitivo. Buscou-se aqui confirmar a necessidade da presença da literatura infantil no
cotidiano escolar como forma de transformação social. Outros aspectos levantados foram as
diversas formas de trabalho com a literatura e possíveis recursos. Como realizar a contação
de histórias para que esta favoreça a aprendizagem. Através da pesquisa bibliográfica constatou-se que a leitura proporciona ao pequeno leitor desenvolver sua criatividade, imaginação e
futuramente tornar-se um leitor dos diversos portadores textuais, apto a exercer sua cidadania, consciente da realidade social em que está inserido e das possibilidades de transformá-la.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Estratégias de leitura; Educação Infantil.

1059

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

INTRODUÇÃO

O

presente trabalho pretende analisar a importância acerca das questões sobre
o papel da literatura no processo de ensino aprendizagem na educação infantil,
com a premissa de favorecer o ensino de forma sistemática, significativa e lúdica.
Igualmente, na sala de aula o ato de ler deve ter propósitos ligados ao interesse da criança considerando que cada uma apresenta seu modo particular de compreensão cabendo ao
professor diferenciar e aplicar metodologias adequadas, para que toda criança possa se tornar
um leitor, desenvolvendo assim o hábito de ler com prazer.
Desde pequenas as crianças apresentam interesse e encantamento em ouvir histórias, é
comum que ao gostar de uma história a criança solicite-a repetidamente, ou reconte-a em meio
as suas brincadeiras de faz de conta. A escolha deste tema: Literatura Infantil, como recurso pedagógico significativo do processo de Ensino e Aprendizagem, foi motivada principalmente pelas
minhas aulas quando criança, em que as crianças não se interessavam pelas aulas de leitura, se
dispersaram, tudo indicava que as aulas de alguma maneira não eram prazerosas. Instigando o
desejo de compreender as razões que motivaram essa situação.
Diante disso, o presente trabalho pretende verificar a contribuição da literatura na aprendizagem, definir os principais tipos de histórias da literatura infantil, identificar e caracterizar os
tipos de recursos pedagógicos com relação às premissas da literatura infantil favorecendo e
buscando uma aprendizagem de forma sistemática e significativa.
São por estes motivos que procurei analisar as seguintes questões: De que maneira, a
literatura pode contribuir para o aprendizado das crianças? As atividades desenvolvidas pelos
educadores incluem a literatura infantil como um instrumento para a transmissão e construção
de conteúdo? Como o professor se enxerga nesta proposta de leitura e aprendizagem?
A metodologia da pesquisa deste trabalho, ocorrerá pelo estudo bibliográfico em que se
faz uso do levantamento de dados de várias fontes (sejam métodos ou técnicas empregadas),
será realizada uma consulta a documentos escritos, estejam eles impressos ou depositados
em meio magnético ou eletrônico e livros; artigos; publicações. Assim, para buscarmos melhor
credibilidade ao nosso tema, utilizaremos referenciais teóricos baseados nos descritores: Gil
(2007), Abramovich (2010), Zilberman (2006).
Atualmente, acredito que a literatura e a brincadeira, podem promover tanto a diversão
quanto o desenvolvimento emocional, psicológico e social do indivíduo. No entanto muitos pais
e docentes, infelizmente, ainda encaram esta questão como uma forma de distração e não como
uma forma de aprendizado na educação infantil.
Para o melhor estudo e entendimento, este trabalho está dividido em tópicos. A literatura
infantil e seu surgimento na contemporaneidade, traz reflexões sobre o papel do leitor, na literatura atual.
A literatura infantil e a aprendizagem: do ato de ler ao ato de ouvir, que traz a importância
da literatura na Educação Infantil e a definição dos principais tipos de histórias. As diversas formas de trabalhar com a literatura na educação infantil, com dois subtítulos, o papel do professor
como contador de histórias e as estratégias pedagógicas que o professor deve organizar antes
e durante a contação de histórias.
Em síntese, é de suma importância o tema escolhido, pois a criança que cresce em um
ambiente favorável ao desenvolvimento do gosto à leitura desde bem pequena, tendo contato
constante com outros que apreciam a leitura, tem melhor domínio de vocabulário, o que reforça
a formação de um leitor funcional.
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LITERATURA E SEU SURGIMENTO NA
CONTEMPORANEIDADE
A literatura infantil, apesar de ser uma
vertente da literatura geral que prima na maioria
das vezes pela escrita direcionada à determinada faixa etária, possui obras com conteúdo capazes de incitar o imaginário humano e auxiliar
na compreensão e resolução de conflitos internos de cada indivíduo em particular.
Nessa abordagem é possível refletir
acerca da multiplicidade de leituras que um texto
permite, pois a interpretação e compreensão de
um texto dependem dos conhecimentos prévios
do leitor, assim cada um encara as marcas textuais deixadas pelo autor de maneiras diversas.
Portanto, o leitor deixa de ser um mero
decodificador (foco no texto) ou o detentor dos
sentidos (foco no leitor) e passa a ter o papel de
coautor, pois estabelece relações ativamente.
Ao considerar os três focos de leitura
(autor, texto, leitor), é possível pontuar que o
modelo descendente representa uma evolução em relação à abordagem ascendente por
descrever a leitura como processo e não mais
como um produto acabado.
Desse modo, a visão só se completa
quando os dois modelos são vistos como complementares, já que operam interativamente na
leitura, que é um processo dinâmico de construção de sentidos e visão correspondente ao
terceiro foco.
Entendemos que ao criar uma obra,
necessita-se do leitor, pois o ato de escrever
somente passa a ter importância e significado
a partir da leitura, ou seja, a tríade autor-texto-leitor.
De acordo com Acosta et al (2003)
.O leitor tem liberdade para construir sentidos,
mas ele também é limitado pelos significados
trazidos pelo texto e pelas suas condições de
uso. Assim, ao assumir a condição de leitor o
indivíduo terá consigo outras suposições que

crescem conforme o conhecimento se torna
presente em sua realidade, tornando-o não só
um mero decodificador, mas um sujeito capaz
de interpretar e entender o mundo.
Ao romper com a leitura tradicional, a
relação com a tecnologia possibilita novas referências para os estudos acerca da leitura e da
identidade do leitor atual.
Conforme explica, Abramovich (2010),
o formato tradicional de livro passa por várias
transformações até a sua consolidação. Ainda
hoje, apesar do processo de ressignificação
das práticas de leitura e escrita, o livro não perdeu o seu lugar de objeto símbolo da existência humana e responsável pelo registro da história da nossa Civilização através dos milênios.
A leitura é o caminho que tornará uma
criança bem instruída, ou seja, irá desenvolver
a imaginação, criatividade, linguagem, entre
outros, sendo de suma importância para a formação das crianças o costume de ouvir histórias como incentivo ao exercício da imaginação
que poderá repercutir positivamente no futuro.
Se incentivada desde pequena a criança terá um futuro como leitor, com apreço e
o gosto pela leitura construído dia após dia,
mediante incentivos diários, ao exercitar a imaginação e a criatividade. Conforme Abramovich
(2010), entender que ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de
compreensão do mundo.
Diante disso, o momento mais indicado
para o estímulo, bem como para o desenvolvimento da leitura são os primeiros anos de vida,
assim surge o hábito da leitura.
Uma problemática atual é que a leitura
não é apenas pronunciar as palavras daquele
texto ou livros e sim algo muito mais abrangente, ou seja, é o ato de compreender, de interpretar aquele texto não apenas pronunciar as
palavras e formar as frases ali escritas.
Podemos considerar que a leitura nada
mais é que uma experiência pessoal, assim não
é apenas a pronúncia e sim o que aquele texto
traz ou se relaciona com as vivências daquele
leitor. De acordo com Cagliari (2001): “A leitura
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é extensão da escola na vida das pessoas. A
maioria do que se deve aprender na vida terá
de ser conseguido através da leitura fora da
escola. A leitura é uma herança maior do que
qualquer diploma” (CAGLIARI, 2001, p. 148).
Assim, segundo definição encontrada
no Dicionário Houaiss da Língua (2004) portuguesa, leitura significa 1º. O ato ou o hábito de
ler; 2º. O que se lê. 3º. Maneira de compreender um texto, uma mensagem, um fato’’.
Infelizmente, o conceito de leitura atualmente está restrito apenas ao ato de ler e é
essa a concepção da leitura para a sociedade
atual, assim a prioridade desde a educação infantil é, não apenas a leitura como um meio de
pronúncia correta, mas a concepção da leitura
como modo de priorizar a interação do aluno
como pessoa de experiências e o texto.

Ocorre que o ato de ler envolve não
só a pronúncia das palavras, mas o mergulho
na história. Devemos estar focados no texto e
ter a compreensão das palavras, acompanhar
a evolução da frase e assim teremos a efetiva
percepção do que o autor deseja nos passar,
Ler transgride o ato de reconhecer e pronunciar letras
e palavras enraíza-se na questão da compreensão do
que se lê, da interpretação e da Intertextualização, o
que a escola talvez não ensine, mas que se aprende
com a experiência, a vivência, a leitura de mundo
(FREIRE, 2000).

Diante de todo o exposto, percebemos
que a importância da leitura, desde educação
infantil, tem como objetivo a educação, o desenvolvimento e o estímulo não só do vocabulário, mas também da imaginação, percepção,
e senso crítico, sempre visando contribuir não
só na formação escolar, como também, na forAlém disso, as novas tecnologias torna- mação pessoal e social.
ram as crianças mais visuais, o acesso à internet, vídeos, tablets, imagens fizeram com que
A LITERATURA INFANTIL E A
deixássemos a leitura dos livros de lado e isso
APRENDIZAGEM: DO ATO DE OUVIR
tornou cada vez mais os alunos desinteressaPARA O ATO DE LER
dos pelos livros e com vocabulários exatos e
linguagem “internetês”. Há que se desenvolver
A Escola é uma instituição social privio gosto pela leitura, afim de que possamos for- legiada na promoção do desenvolvimento da
mar um leitor para toda vida (VILLARDI, 1999, criança nas competências da leitura e da escrip.11).
ta. Nesse aspecto a Literatura Infantil torna-se
uma grande aliada, estimulando o raciocínio,
De acordo com Perrone-Moisés (2000) a imaginação, a criatividade e o encantameno processo de leitura se tornou cada vez mais to, despertando sentimentos e interpretações
um ato cansativo, desgastado e não prazeroso, sobre suas vivências. De acordo com Paiva;
tornou-se algo obrigatório sem qualquer tipo de Rodrigues. (2009, p.103):
enriquecimento ou significado para os alunos: São múltiplos os fatores que contribuem para que
Há algum tempo, tem-se percebido que a escola trata
da leitura como uma atividade estanque, como se
esta pudesse ser separada, engavetada, afastada da
compreensão de mundo, da leitura viva, mas apenas
uma decodificação sem atribuição do verdadeiro sentido e significado das palavras (PERRONE- MOISÉS,
2000, p.345).

a Literatura Infantil se faça cada vez mais presente
em nossas escolas: o crescente desenvolvimento
editorial da produção voltada para esse segmento;
a qualidade das obras produzidas por escritores e
escritoras brasileiros (reconhecida mundialmente); as
políticas públicas preocupadas com a formação do
leitor; a divulgação de títulos e autores brasileiros por
organismos públicos e privados; as recomendações
explícitas dos PCNs – Parâmetros curriculares Nacionais– para o desenvolvimento de práticas de leitura
em todos os níveis de ensino; o empenho de inúmeros educadores em levar a leitura literária para as
suas práticas docentes e principalmente o fato de a
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instituição escolar cumprir a função de democratizar
o livro, num país de poucas bibliotecas e de praticamente inexistente compra de livros em livrarias por
esse segmento da população que frequenta a escola
pública (PAIVA; RODRIGUES, 2009, p.103).

Na educação infantil, a contação de
história geralmente é vivenciada todos os dias,
seja pela leitura do educador ou pelo acesso a
livros e outros materiais escritos. O contato da
criança com a escrita e suas práticas ocorre
também de forma indireta, ou seja, não proposital, pois a comunicação escrita está em tudo
que nos cerca, por exemplo: nos letreiros dos
transportes, na identificação de objetos e lugares, no acesso a aplicativos ao qual, desde
bem pequenas as crianças já utilizam (como o
youtube escolhendo vídeos de seu interesse,
De fato, algumas crianças, por conta das experiências relacionadas à leitura e à escrita vivenciadas em
casa, ingressam no ensino fundamental com conhecimentos e habilidades fundamentais para a alfabetização adquiridos desde muito cedo, como o conhecimento alfabético e a consciência fonológica. Essas
crianças terão mais possibilidades de obter sucesso
no processo de alfabetização e de aprender a ler e
escrever ao menos palavras e textos simples até o
final do 1º ano (PNA 2019, p.32).

Dessa forma, ter contato com histórias
variadas promove mais do que o aprendizado
da leitura, do hábito/prazer de ler e de ouvir é
uma maneira de ajudar a criança a perceber e
compreender o seu eu, o outro e os ambientes
sociais através de contextos reais e imaginários. Isso possibilita a formação de cidadãos
capazes de entender a realidade social, atuar
sobre ela e transformá-la.
Para que a literatura infantil assume
cada vez mais uma função artística e social faz
sentido que o professor tenha um olhar mais
crítico quanto a seus propósitos ao valorizar
e buscar se apropriar tanto dos conhecimentos prévios da criança quanto da variedade de
histórias e das potencialidades de cada uma.
Assim poderá fazer mediações que provoquem
reflexões importantes para seus alunos.

Como elucidado, existem vários tipos
de histórias que são trabalhadas na educação
infantil, as principais são: conto, lenda, parlenda, fábula, apólogo e crônica. Inicialmente, o
conto, caracteriza-se pela narrativa curta, ação
única, poucos personagens e acontecimentos.
Dentro deste gênero, existem: Os contos de fadas (ou conto maravilhoso), que apresentam
uma visão mágica da realidade com presença
de fadas ou não.
As personagens, os lugares e tempos
não são determinados historicamente, o que
fica claro pelo início genérico do “Era uma
vez”. Apesar disso, sabemos que sua origem é
medieval, período aproximado em que se passa a maioria de suas histórias. Nesse tipo de
conto, o leitor espera um final feliz e uma moral
da história, o que costuma acontecer.
Existem também, os contos do cotidiano, que têm crianças sozinhas ou em grupos
como personagens vivendo conflitos na rua, na
escola, em casa e, por fim, os contos de aventuras e de problemas sociais, entre outros. Um
exemplo é o conto da Bela Adormecida.
Já nas lendas, temos a incrível mistura
do real com o lúdico, o fantástico, nesse tipo
de texto a realidade se mistura com a fantasia
e explicam alguns acontecimentos considerados sobrenaturais e fantásticos.
As lendas nasceram contando as histórias dos santos, mas ao longo do tempo modificaram e trazem agora contos a respeito da
tradição e cultura de um povo.
Temos também, as parlendas, são textos que são recitados com ritmo, o que torna
a compreensão e a memorização mais fácil,
principalmente para educação infantil tornando as mais criativas e atrativas. Surgiram da
sabedoria popular e da história das tradições
populares do Brasil, e fazem parte do folclore
brasileiro. Por isso, são transmitidas ao longo
das gerações. Um exemplo de parlenda: “Um
dois, feijão com arroz”.
O significado da palavra parlenda é falar muito e possui origem no latim, vindo do
verbo parlar e que significa falar e suas principais características são a presença de rimas,
com um toque de humor.
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Já as fábulas trazem a moral como
ponto principal. Sua estrutura traz animais com
sentimentos humanos. São textos curtos e de
simples assimilação que tem uma função de
ensinar muitas vezes de forma moralista. É um
texto narrativo que muitas vezes pode apresentar-se em prosa ou verso.
A apresentação dos aspectos, virtudes,
qualidades e defeitos do caráter do homem,
através do comportamento dos animais. Por
ser um portador textual muitas vezes transmitido oralmente, existem várias versões de uma
mesma história. A raposa e as uvas, a cigarra
e a formiga, o leão e o rato, entre outras, trazem ensinamentos que mexem com o senso
de moralidade.
As personagens da fábula trazem características humanas e sentimentos muitas vezes ensinamentos referentes trazidos aos ditos
pecados capitais: cobiça, orgulho, inveja etc..
Apólogos, apesar de semelhante à fábula por trazer personagens não humanos e
a moral no fim, o apólogo tem como foco os
objetos inanimados. Alguns personagens presentes no apólogo são: plantas, pedras, rios,
relógios e agulhas. O apólogo da agulha e do
novelo de linha, de Machado de Assis, é um
bom exemplo.
Por fim, as crônicas, entre os gêneros da literatura infantil, a crônica é a que tem
maior proximidade com assuntos do cotidiano.
Baseia-se na observação da realidade trabalhada a partir de um sentido lírico. Dada a sua
relação com uma época, corre o risco de envelhecimento. Carlos Drummond de Andrade
trabalhou bastante esse gênero.
Concluímos que a literatura oferece para as crianças o mundo da fantasia, da
imaginação, o mundo real das informações e
dos fatos. Igualmente, ao fazer ligações com
suas experiências pessoais, a criança formula novas hipóteses acerca de si mesma e do
seu ambiente promovendo condições para o
desenvolvimento intelectual e a formação de
princípios individuais para medir e codificar os
próprios sentimentos e ações.

Assim, a leitura é um instrumento valioso, principalmente na obtenção de conhecimentos relativos ao mundo exterior. Além de
ampliar e aprimorar o vocabulário contribui
para o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo, pois possibilita o contato com
diferentes ideias e experiências.

AS DIVERSAS FORMAS DE
TRABALHAR COM A LITERATURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Busca-se estabelecer um diálogo entre
os pressupostos teóricos que o embasam e as
práticas de leituras vivenciadas na Educação
Infantil onde perpassa por diversas experiências de letramento que podem ser vivenciadas
pelas crianças ao ter contato com diversos portadores textuais através da literatura infantil,
A escola deve adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade às crianças na sala de
aula, explorar com elas mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura,
utilizar mais materiais que proporcionem aos alunos
oportunidade de raciocinar manuseando-os, explorando as suas características e propriedades, ao
mesmo tempo em que passa a sistematizar mais os
conhecimentos escolares. Além disso, é preciso garantir que a passagem da Pré-Escola para o Ensino
Fundamental não leve a ignorar os conhecimentos
que a criança já adquiriu. Igualmente, 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, 2010, p. 120).

O documento acima mostra a importância da Literatura Infantil para desenvolvimento
das crianças e da linguagem oral, mas temos
que entender que na Educação Infantil o ouvir
histórias já é um potencial exercício para que a
criança tenha curiosidade pelo mundo letrado.
As crianças muitas vezes só terão contato com literatura na escola. Por isso é importante que os professores oportunizem acesso
aos diferentes portadores textuais e que pos1064
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sam ser explorados nos espaços que contemplem o desenvolvimento de capacidades
específicas na literatura.Um dos aspectos que
determinam a quantidade desses espaços é o
tipo de material, sua diversidade e quantidade
suficiente para o número de crianças da turma
(BRASIL, 2010).

O contato com a literatura infantil garantido dentro dos CEIs e EMEIs pode incentivar a
criança a buscar novos recursos, mesmo não
sabendo ler ela pode adentrar-se no mundo da
leitura. Nenhuma outra forma de ler o mundo
dos homens é tão eficaz e rica quanto a que a
literatura permite (Coelho, 2000).
A Educação Infantil como fase inicial
em seu currículo traz a Literatura Infantil como
uma prática interdisciplinar e relacionada com
outros modos de expressão (o movimento, a
imagem, e a música). Porém nem sempre foi
assim, muito foi construído com leis, diretrizes
e orientações pedagógicas para que a criança
que hoje chega ao espaço de Educação Infantil
possa ter contato com os diversos portadores
textuais. Zilberman (1998), afirma que:

Nesses espaços, contemplamos o direito de se expressar, proposto também na Base
Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL,
2017), quando afirma que as crianças e os
bebês são criativas e sensíveis, expressam-se
com diferentes linguagens, sensações corporais, necessidades, opiniões, sentimentos, desejos, narrativas e registros de conhecimentos
elaborados a partir de diferentes experiências,
envolvendo tanto a produção de linguagens A escola assume um papel duplo – o de introduzir a
quanto a fruição das artes em todas as suas criança na vida adulta, e ao mesmo tempo, o de protegê-la contra as agressões do mundo exterior, muimanifestações.
Ao possibilitar essas experiências dá-se a crianças o direito de conhecer de se fazer
presente, pois ao criar e inventar, as crianças
constituem-se como sujeitos. Segundo Coelho
(2000),

tas vezes até tem assumido o papel da família, que
é o de educar. Muitas famílias atribuem esse papel
para a escola por falta de tempo ou de uma estrutura
familiar, que falta amor, respeito, harmonia, diálogo
(ZILBERMAN, 1998, p.18).

Algumas crianças ao iniciar sua vida
escolar, nunca tiveram acesso a qualquer tipo
de livro infantil. Vê-se que é indispensável para
a formação de uma criança, ouvir histórias. É
assim que se inicia a aprendizagem para ser
um leitor, e sendo um leitor compreenderá com
mais criticidade o mundo em que vive. Mesmo
numa contação de história está em jogo muita aprendizagem, as observações e anotações
podem traçar caminhos novos para as conquistas da linguagem oral e posteriormente a
O trabalho com literatura, na Educação linguagem escrita.
Infantil, não deve ter o ensejo de alfabetizar as
crianças, tendo em vista que, de acordo com
Realmente, precisamos conhecer refeas Diretrizes Curriculares Nacionais para a rências de ensino já instituídas, para podermos
Educação Infantil, as práticas pedagógicas que criar outras referências. Criar, imaginar requer
compõem a proposta curricular da Educação conhecer o tradicional, o convencional, refeInfantil devem garantir experiências que possi- rências de boas práticas. A intenção não é rebilitem às crianças experiências de narrativas, produzir um modelo, mas conhecer modelos
de apreciação e interação com a linguagem possíveis para poder criar o nosso e torná-lo
oral e escrita, e convívio com diferentes supor- também uma referência para futuros contadotes e gêneros textuais orais e escritos.
res.
Desde as origens, a literatura aparece ligada a essa
função essencial: atuar sobre as mentes, nas quais
se decidem as vontades ou as ações; e sobre os
espíritos, nos quais se expandem as emoções, paixões, desejos, sentimentos de toda ordem […]. No
encontro com a literatura (ou com a arte em geral) os
homens têm a oportunidade de ampliar, transformar
ou enriquecer sua própria experiência de vida, em
um grau de intensidade não igualada por nenhuma
outra atividade (COELHO, 2000, p. 29).
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O planejamento das atividades é importante para que o professor possa organizar
a ação pedagógica definindo estratégias assim
a observação e o registro da atividade serão
mais eficientes.
A roda de leitura pelo professor pode
ser uma maneira de iniciar uma contação e
contribuirá para diferentes aprendizagens das
crianças. Ao planejar, é importante observar algumas orientações didáticas veja a seguir:

O MOMENTO DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA
Antes de contar histórias, ter bom enredo que desperte a curiosidade das crianças
para ouvirem as histórias; planejar como fazê-lo, inclusive antecipando boas perguntas que
podem ser feitas para que a turma pense acerca da história.
Durante a contação de história pensar no ambiente, o espaço; imagens: combinar
com as crianças as regras para atividade: se
as imagens serão mostradas antes ou depois
de contar a história; pensar nas pausas do enredo na história, na forma que será contada a
história.
Depois de contar a história assim que
terminar pensar como será a interação com
as crianças após a história contada, se haverá
perguntas, tais como: O que mais gostaram na
história? Onde está determinada parte da história no livro? Porque tal parte da história é interessante? Dentre outras perguntas: Importante
é que as crianças expressem suas opiniões.
As falas podem ser socializadas e
problematizadas coletivamente como: enumerar nomes dos personagens, encadear corretamente os fatos, se constituir num momento
prazeroso de troca de impressões sobre uma
história ouvida através da leitura da professora.

Quanto à atividade de Conto, é interessante notar o papel que o professor cumpre
para ajudar as crianças na apropriação da história. É importante que a leitura ou contação
de histórias sejam atividades permanentes e
diárias da rotina de sala de aula. A indicação
dos livros favoritos também pode ocupar esse
espaço, com periodicidade semanal, por exemplo, marcando o dia de emprestar e devolver
os livros da biblioteca da sala.
A organização de um painel coletivo
é uma dica interessante para promover a troca
de todas as crianças que participam da comunidade leitora daquela turma ou de toda a escola. Além do empréstimo para a casa, outra
estratégia que pode ser usada pelo professor é
espalhar livros em um tapete ou num cantinho
de leitura. Deixar com que as crianças façam
suas pseudoleituras. Não há obrigatoriedade
da criança narrar exatamente o que está escrito, muitas vezes fazem isto através da imaginação e leitura das figuras. Para o professor
fica a função importante de escolher textos que
possibilitem às crianças essa primeira leitura.
As crianças podem assim antecipar a história
que o professor contaria.
É possível, por exemplo, após a contração que a criança fez o professor recontar
e mostrar as diferentes formas de linguagem
ensina-se assim a apreciar o texto bem escrito. O professor também pode usar da técnica
contrária. Depois de algumas contações sugerir que a criança escolha a história que mais
gosta para contar para o restante da sala ou
para outras crianças da escola. Desse modo,
a criança vai ampliando suas expectativas de
formação da instigante tarefa de leitor.

1066

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este pesquisa mostra a importância da Literatura Infantil na contemporaneidade e como
recurso pedagógico. Mostra-se aqui a leitura no cotidiano das escolas infantis, por meio de estratégias estruturadas pelo professor garantindo assim a aprendizagem. Destaca-se, sobretudo a
possibilidade de ampliar esta pesquisa assim como utilizá-la, pois traz exemplos de como pode
ser feita a inserção da leitura na Educação Infantil.
Percebe-se que ao inserir a criança no mundo letrado o desenvolvimento do seu pensamento lógico e da imaginação são favorecidos ao terem contato com os diversos portadores
textuais: fábulas, contos, parlendas e poesia. Quanto mais acesso a diversos livros, maior será
a facilidade de se alfabetizar. Esta função inicia-se na família. Uma família leitora proporciona
melhores oportunidades para as crianças, e isto se estende até o ambiente escolar onde é aprimorado através das interações e práticas pedagógicas.
Nota-se que muitos professores já utilizam a contação de histórias como prática na Educação Infantil ampliando as aprendizagens baseados em fundamentos teóricos apresentados
com seriedade e profundidade estabelecendo a relação da leitura e da criança.
Esta pesquisa traz a contação de história como prática didática planejada e instrui o professor possibilitando melhorias na hora de apresentar um livro a uma criança pequena. Não é
demais lembrar que não é uma pesquisa inédita, mas busca-se aqui mostrar experiências onde
a criança é acolhida em suas especificidades levando-as para um mundo cheio de imagens, sonhos, rima, imaginação e fantasia mostrando à criança um caminho verdadeiro, desenvolvendo
assim o hábito de ler, contar e recontar belas histórias.
Conclui-se que a Literatura Infantil e seu uso trazem benefícios à oralidade das crianças e
as preparam para um mundo letrado. Viu-se que o professor é o mediador destas interações entre a criança e o livro. É importante ressaltar também que saber conduzir uma contação ou leitura
traz a aprendizagem da criança. Foi importante conhecer e refletir sobre a leitura na Educação
Infantil e perceber as estratégias de ensino que nos ajudarão durante o trabalho de professor.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PARA A EDUCAÇÃO

RESUMO: O presente artigo busca de modo geral contribuir para o desenvolvimento do campo
teórico e prático da educação ambiental na escola e na sociedade, através do desenvolvimento de um modelo desse campo de acordo com suas dimensões. A escola é uma instituição na
qual os professores acompanham as crianças e adolescentes na construção de uma visão de
mundo. Ao fazê-lo, propõe uma interpretação da relação com o mundo e institui em si uma
forma de relação com o mundo. A educação escolar introduz, assim, os protagonistas num
cosmos que, em grande medida, corresponde a uma construção social com uma dimensão
histórica. Os problemas ambientais tornaram-se cada vez mais difíceis de entender e avaliar,
mas as questões ambientais são mais frequentemente expressas em sons difusos do que
explicadas por um raciocínio sólido. Além disso, o tratamento razoável das preocupações ambientais corriqueiramente é vítima das agendas políticas daqueles que têm interesse em uma
abordagem insustentável e extrativista de recursos para o desenvolvimento econômico. O
desafio, então, é expressar a complexidade das questões ambientais modernas de maneiras
compreensíveis e convidativas e, ao mesmo tempo, garantir que a ciência continue desempenhando um papel importante na explicação e avaliação de questões ambientais e na formulação de soluções para problemas ambientais.

Palavras-chave: Educação; Preservação; Escola; Administração; Natureza.
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INTRODUÇÃO

C

onforme já explicitado no resumo deste trabalho, o objetivo geral é contribuir
para o desenvolvimento do campo teórico e prático da educação ambiental na
escola e na sociedade, através do desenvolvimento de um modelo desse campo
de acordo com suas dimensões. Para isso, será explicitado o conceito de educação ambiental
para que possamos discorrer sobre este tema.
A educação ambiental segundo a Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº
9795/1999, Art 1º. “Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.”
Atualmente tem-se falado muito sobre sustentabilidade, no sentido de transformar o mundo em que vivemos, e a educação ambiental ganhou maior enfoque para tentar suprir a qualidade
de vida da população, devido o constante aceleramento global, onde a necessidade de recursos
naturais se torna cada vez mais escassa. Essa preservação é dependente das gerações futuras,
por isso é de extrema importância a implantação da educação ambiental nas escolas para que
se desenvolvam cidadãos com consciência ambiental e com respeito ao meio ambiente.
A educação ambiental tem que ser correspondente a toda escola, não somente há uma
disciplina escolar, a escola deve permear esse contexto para a realidade atual, conforme as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Art. 2°.“A Educação Ambiental
é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao
desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros
seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena
de prática social e de ética ambiental.”
O professor pode relacionar o tema de forma simples, com o cotidiano da criança , assim
ela consegue disseminar o assunto em casa, na família, com amigos, vizinho e outros.Portanto
esse projeto tem como prioridade, colaborar na formação das crianças para que as mesmas
ajam com responsabilidade, autonomia e criatividade, assim como construir uma consciência
ambiental crítica e cidadã.
Completando esta linha de pensamento, percebemos que existe uma grande lacuna entre o que os membros do público em geral ouvem e o que eles entendem sobre os problemas
ambientais. Todo mundo sabe da preocupação com a água potável, por exemplo.
A Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável têm como objetivo disseminar
conhecimento e valores, promover comportamentos e desenvolver as habilidades necessárias
para participar de forma responsável e eficaz na prevenção e solução de problemas relacionados à vida humana no meio ambiente e a manutenção (ou restauração) da qualidade do meio
ambiente.
Atualmente, a educação ambiental é cada vez mais chamada de educação para o desenvolvimento sustentável. Esta educação combina a abordagem sistêmica do meio ambiente e
educação cívica com gestão integrada, que levam ao entendimento e aquisição da complexidade ambiental através de seus métodos e aplicação da educação à percepção do todo e do real.
Os modelos educacionais correspondentes a essa educação variam de acordo com
o ambiente e socialização dos indivíduos. A educação ambiental deve ensinar sobre a própria
ciência e sobre o uso do método científico - um complemento importante para sistemas de cren1071
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ças e juízos de valor - para ajudar a avaliar e responder a ameaças ambientais. Materiais educacionais que omitem o importante papel da ciência e as regras gerais da investigação científica
são prejudiciais ao campo da educação ambiental.
Este discernimento entre educação cívica e educação ambiental ajuda a desenvolver
mentalidades, comportamentos e práticas preocupadas com a preservação de recursos e equilíbrio do ecossistema. Sem esse discernimento, a aquisição de conhecimento é reduzida a uma
competência teórica.
A educação para o meio ambiente se destaca em diferentes culturas humanas devido à
importância dada às referências locais e à compreensão do papel ecológico de cada espécie–
inclusive a nossa – no sentido de potencializar a ação humana, tornando os cidadãos portadores
de valores humanistas e democráticos, mobilizados para sua implementação de uma cultura que
vise a manutenção das futuras gerações e desenvolvimento sustentável, numa ação conjunta e
eficaz de cidadania.
De fato, quanto mais nos concentramos na pessoa (educação pelo meio ambiente), mais
nos arriscamos a negligenciar o meio ambiente, o que alguns consideram um “playground”.
Isto é evidenciado por certas práticas ditas educacionais, nas atividades que estão muito na
moda hoje, muitas vezes conduzidas sem levar em conta os danos causados à natureza. Porém,
quanto mais nos concentramos no ambiente, mais nos arriscamos a esquecer para qual público
estamos nos dirigindo, dando ao aluno linguagem inadequada.
A Ética, como um ramo da filosofia, centra-se no estudo e avaliação de comportamentos
humanos, à luz de princípios e valores morais, considerando a ações sobre o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, levando em consideração as razões e razões para tais ações. A ética
evoluiu ao longo dos séculos como os seres humanos confiaram às intenções e consequências
de suas ações e condutas.
Destas referências sobre a natureza do comportamento humano, surgiu a necessidade
de desenvolver uma maior e melhor consciência que dá direção ética ao pensamento e ação
humana. Nesse sentido, uma das causas e problemas fundamentais dos problemas ambientais
globais é a fraqueza ou ausência de valores. A necessidade de incluir a ciência nos esforços
educacionais, no entanto, não exime os educadores da obrigação de se comunicar de maneira
compreensível, o que convida a investigações adicionais daqueles que podem ser intimidados
por assuntos cientificamente complexos.
Não se pode alcançar uma educação para o desenvolvimento sustentável, se você não
participar como princípios fundamentais, os componentes éticos e os valores humanos. Com
base no exposto, neste trabalho pretendemos fazer uma revisão e análise do desenvolvimento
sustentável e educação ambiental, um processo em construção que deve incluir projetos que,
além de assegurar a redução da desigualdade, deve também envolver também ações voltadas
gerar, na cidadania, uma formação em valores éticos, que garantam a responsabilidade, conhecimento e capacidade de identificar e enfrentar conjuntamente a solução problemas ambientais
bem como promover a participação social e a educação ambiental.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia do presente trabalho
consiste em fazer uma revisão bibliográfica
referente ao tema proposto. Desta maneira, o
trabalho foi desenvolvido a partir de um levantamento sobre o que há disponível na literatura
referente a importância da educação ambiental
para as séries iniciais.

MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS
Obviamente, o planejamento da educação ambiental deve levar em conta mudanças
demográficas significativas. Quais são essas
tendências demográficas e como elas provavelmente afetarão a natureza da educação ambiental? Primeiro, as populações minoritárias
dominam o crescimento populacional. Outra
mudança demográfica digna de nota, além de
uma maior diversidade cultural, é o número de
pessoas que estão envelhecendo, mas ativamente. Uma terceira mudança social importante diz respeito à natureza da família – a saber,
mudanças em sua constituição tradicional e na
quantidade de tempo que os membros da família passam uns com os outros (SATO, 2000).

As mudanças demográficas mudarão
drasticamente o público potencial de educação
ambiental. Se a educação ambiental acompanhar esse público em constante mudança, o
movimento ambiental global se beneficiará
ao permanecer relevante para as futuras gerações e ao inspirar os indivíduos a agir para
conservar os recursos naturais e proteger o
meio ambiente. As lições aprendidas nos Estados Unidos também podem ser úteis para o
crescimento da educação ambiental em outros
países, especialmente aquelas relacionadas a
materiais e programas que efetivamente atinjam populações étnicamente e culturalmente
diversas (SATO, 2000).

OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO E A
INTEGRAÇÃO COM O MEIO
A educação deve se tornar um espaço onde suas salas de aula se tornam verdadeiros centros de produção de conhecimento,
onde professores e alunos estão preparados
para uma mudança de comportamento, onde
os princípios da sustentabilidade são interligados, que devem se tornar diretrizes de vida.
Em algumas regiões do Brasil, a imersão do
conceito de sustentabilidade na educação e
meio ambiente ainda é incipiente, no entanto
diferentes estratégias foram concebidas visando fortalecer a integralidade da educação ambiental, mas mesmo que evoluído, ainda precisamos fortalecer e apropriar o conceito de
sustentabilidade em todas as suas dimensões,
(ambiental, econômico, social, cultural) para
poder alcançar uma educação voltada para o
desenvolvimento sustentável,

Uma sociedade cada vez mais diversificada, um número maior de americanos idosos e a vida familiar orientada para os horários
e não para o tempo livre, todos têm implicações importantes para a educação ambiental.
Claramente, a educação deve ser de interesse e estar disponível para diversos públicos.
Felizmente, alguns esforços pioneiros mostram
como esse processo pode ser iniciado (SATO,
Entende-se por Educação Ambiental os processos
2000).
Projetar programas para públicos diversos não é um processo fácil. Envolve muito
mais do que mera tradução linguística, embora a linguagem seja importante. Isso requer o
envolvimento das audiências potenciais no design do programa. Além disso, os programas
devem ser projetados para serem sustentáveis
dentro das comunidades que eles procuram
envolver (SATO, 2000).

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 (BRASIL, 1999).
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A Educação Ambiental é concebida
como uma dimensão que deve ser integrado
em propostas educacionais voltadas para a
sociedade, a Conferência Mundial sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(2009) levanta que na educação deve reconhecer valores, esclarecer conceitos e encorajar
atitudes e habilidades, com o intuito de entender e apreciar as inter-relações entre homem,
cultura e meio ambiente.
No Brasil, algumas ações de educação
ambiental foram introduzidas a partir dos anos
90, muito embora desde a conferência de Estocolmo, o propósito mundial tenha sido preparar o ser humano para o desenvolvimento,
desde uma visão protetora até o meio ambiente: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).
No entanto, desde a concepção política dos tomadores de decisão, começaram a
perguntar se eles desenvolveram iniciativas de
educação ambiental. Por que não existe hoje
uma mudança social em frente ao meio ambiente? Como as ações voltadas para a educação se concentram na ambiental? Quais são
os obstáculos que existem para formar novos
cidadãos e cidadãs que o país exige?
O surgimento de uma cultura ambiental na escola diz respeito a preocupação com
todos estímulos que podem afetar os seres humanos, independentemente da idade, país de
origem e função da sociedade. É formal, não
formal ou informal para instrutores, professores
e instrutores que a praticam. Ela não procura
formar elites institucionais e seus objetivos de
modo algum criam exclusão. Ela lista a diversidade e sabe como concretamente descobrir
que cada indivíduo, organismo e pessoa influencia o meio ambiente. Propõe opções de
desenvolvimento que refletem o meio ambiente, o clima e os recursos locais e sugere op-

ções voluntárias e livremente acordadas. Seja
global ou local, os comportamentos humanos
se adaptam gradualmente ao ambiente real e
mudaram as perspectivas da vida cotidiana
(BRASIL, 1988).

EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Desde a chegada ao mundo, a criança
compartilha com a família o seu espaço educacional por excelência. Lá se adquire aprendizado, valores e comportamentos que estabelecem as bases do desenvolvimento integral.
Esse contexto de amor, contenção, encorajamento, apoio e acompanhamento forjará sua
personalidade. Para que esse processo ocorra,
é essencial que haja respeito e compreensão:
as crianças precisam além de compreensão,
paciência, reforço e firmeza, num clima de afeto e motivação positiva, embora, infelizmente,
muitas vezes e por diferentes razões, não seja
a realidade que as crianças experimentam,
A apresentação de temas ambientais no ensino primário deveria se fazer com ênfase em uma perspectiva de educação geral, dentro do marco, por exemplo,
das atividades de iniciação e junto com as atividades dedicadas à língua materna, à matemática ou
à expressão corporal e artística. O estudo do meio
ambiente deve recorrer aos sentidos das crianças
(percepção do espaço, das formas, das distâncias e
das cores), e fazer parte das visitas e jogos. O estudo
do entorno imediato do aluno (casa, escola, caminho
entre ambos) reveste-se de muita importância (DIAS,
1992. p, 122).

Esta educação informal é determinada
pela educação de pais e cuidadores adultos
estabelecendo limites, mostrando exemplos e
dando mensagens que guiarão seu caminho.
Mas quando a criança cresce, novos ambientes são abertos que consolidam o curso e
acrescentam importantes contribuições para
essa construção. As primeiras observações da
natureza levam as crianças a aprofundar em
seu mundo algumas visões de extrema importância que já lhes foram dadas por meio de
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outros estímulos, como histórias populares ou sente na imaginação dos adultos, tentando escontos de fadas (BRASIL, 1988).
timulá-la a usar recursos ou funções que ela
ainda não possui, dificulta seu desenvolvimenA educação formal extra familiar, que to forçando-a a usar esquemas inapropriados.
com ciência e técnica visa crescimento e con- Mesmo assim, a educação e o cuidado nos
quistas que servirão de base para diversas primeiros anos de vida continuaram a ser concondutas no meio social, permite as primeiras siderados, em sua maioria, como uma questão
manifestações no sentido da preservação am- na qual a intervenção se justifica apenas como
biental. É a chamada educação infantil, que resposta ao aprendizado enquanto elemento
abrange diferentes modalidades de ensino e substancial para a vida (BRASIL, 1988).
aprendizagem para crianças desde as primeiras semanas de vida até a entrada na escola
A ESCOLA E A EDUCAÇÃO
primária (0 a 6 anos), ainda nessa fase a crianAMBIENTAL
ça descobre que a vida e o meio ambiente devem ser protegidos. A educação infantil inclui
Desenvolvimento sustentável, econocreches, pré-escolas, programas de bem-estar mia, conservação de recursos, mas também
social para crianças, etc., o período de cuidado educação cívica e cultural. A educação ame educação das crianças nos primeiros anos biental nas escolas primárias e jardins de inde vida, fora da família. Nessa perspectiva os fância abarcam questões e problemas atuais,
projetos educacionais são de singular impor- com os quais as novas gerações terão que litância, pois a partir de práticas simples como dar umas com as outras. Segundo o Ministério
por um feijão em um algodão umedecido ela do Meio Ambiente, é “uma ferramenta fundapode presenciar o brotar da vida (BRASIL, mental para conscientizar cidadãos e comuni1988).
dades de maior responsabilidade e atenção às
questões ambientais e à boa governança do
É importante ter em mente que as va- território”.
riáveis educacionais (familiares e extra familiares) são coexistentes e complementares, não
Para isso, o ministério compilou diretrisão estanques, mas interagem de forma per- zes que podem ser seguidas em todas as esmanente e dinâmica.
colas. Pelo que aprendemos, no entanto, será
uma integração nos assuntos existentes, da arte
A educação institucional vem em res- à geografia, à ciência. Durante essas lições, a
posta ao abandono de crianças pequenas e coleta será disseminada, as tecnologias mais
serviu para mantê-los longe dos perigos e tinha recentes, as energias renováveis, o respeito à
uma custódia papel e cuidados das classes natureza e ao meio ambiente em geral,
populares. Era incomum falar sobre uma ver- [...] os objetivos da Educação Ambiental não podem
dadeira preocupação educacional. A criança é ser definidos sem que se levem em conta as realidauma construtora ativa de seu desenvolvimento, des sociais, econômicas e ecológicas de cada socieque não consegue sozinho, mas cercada por dade e os objetivos da Educação Ambiental para o
sua família e cultura. Assim, nos primeiros anos seu desenvolvimento; deve-se considerar que alguns
de vida, a partir da mãe ou outra pessoa sig- objetivos da Educação Ambiental são comuns à conificativa, as matrizes de aprendizagem estão munidade internacional (MEC, 1998, p. 34).
consolidadas. Nesse cenário, o contexto pode
promover ou dificultar seu desenvolvimento.A
criança autônoma constrói seu próprio plano
de ação a partir de sua iniciativa única, questionando, surpreendendo e descobrindo. Não
se ele é dominado pelo que deveria estar, pre1075
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Se não em todos, em muitos Institutos, especialmente durante o primeiro ciclo, já
existem projetos e ensinamentos de educação
ambiental na escola. Eles fazem parte dos programas ou são oficinas por direito próprio, das
quais as crianças participam. Hortas escolares
, mobilidade lenta, reciclagem de resíduos e o
estudo e aplicações no campo das energias
renováveis.

O objetivo conjunto é criar condições
para assegurar que estas práticas sejam desenvolvidas, patrimônio da nossa sociedade que
vive, para que possam formar a base de um
novo pacto entre os cidadãos, através das gerações, para o desenvolvimento e crescimento
do país. Educação para o desenvolvimento sustentável, portanto, é um passo importante para
se tornar o projeto em que para promover as
habilidades necessárias para desafiar os modelos existentes, para melhorá-los e construir
juntos um novo. Educar para a sustentabilidade
significa permitir processos positivos de mudar
comportamentos gerais e estilos de vida. Uma
nova abordagem ao ambiente baseada na esfera de valor antes da cognitiva (MEC, 1998).

Em suma, como costuma acontecer,
fica a critério dos professores, mais preparados, disponíveis ou simplesmente sensíveis ao
assunto, divulgar o assunto. E muitas vezes a
resposta das crianças à educação ambiental é
emocionante, cheio de participação e comprometimento. Pensamos apenas na coleta seletiva e na facilidade com que os pequenos aprenA educação é a única resposta para a
dem a diferenciar o lixo (MEC, 1998).
nova demanda por habilidades expressas por
mudanças econômicas e sociais é necessário
A educação para o desenvolvimento desenvolver nos alunos e professores curiosustentável tornou-se um objetivo estratégico sidade sobre o mundo e pensamento crítico.
para o presente e para o futuro do nosso país. Contextos e territórios tornam-se parte ativa
O desafio ambiental, ligado à conservação dos desses processos de construção do conhecirecursos do nosso planeta, representa um de- mento. Se os princípios de referência são cosafio que não é mais evitável para as gerações muns e compartilhados, os novos paradigmas
futuras. Estamos em uma época que exige o e as novas regras devem ser testados no ammundo inteiro, mas especialmente na Itália e biente, dos quais os nativos ambientais são
na Europa, as escolhas são radicalmente di- uma parte interdependente.
ferentes daqueles realizados no passado: lonIsto implica dimensão territorial da eduge do modelo tradicional de produção, dirigida cação, por um lado, a importância das redes
a um novo modelo econômico que respeite o locais de Educação Ambiental, o outro o pameio ambiente, orientada para uma sociedade pel fundamental do governo em apontar os
que não produz resíduo, mas sabe como criar princípios orientadores e prioridades temáticas
riqueza e bem-estar com a reutilização e rege- globais para ser analisadas nos contextos em
neração de recursos (MEC, 1998).
que atua. Por isso, é uma prioridade valorizar e
pôr em prática as numerosas experiências exPara que isso aconteça, é necessária celentes de educação para o desenvolvimento
uma profunda mudança de mentalidade que sustentável, realizadas nos mais diversos anos
envolve instituições, empresas e indivíduos. E e ciclos da educação básica por diferentes e
essa nova consciência nacional só pode co- qualificados atores. Os Ministérios do Meio
meçar nas escolas e nos estudantes de todas Ambiente e da Educação pretendem, portanto,
as idades. Especialmente os mais jovens, que assumir um papel de liderança no campo da
poderíamos chamar de nativos ambientais a Educação para o desenvolvimento sustentável,
geração que no comportamento cotidiano já é não apenas indicando o caminho a seguir, mas
uma perspectiva natural, o ambiente em que construindo juntos novos caminhos de conheele vive.
cimento e novos modelos educacionais (MEC,
1998).
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EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE
O desafio que esse padrão apresenta
não é suplantar novas fontes de informação,
mas complementá-las com um menu de oportunidades interligadas que promovem um contínuo de experiências, bem como aprendizado
que incorpora educação ao ar livre e atividades
práticas. Em uma sociedade cada vez mais industrializada, em que a filosofia da economia
de tempo descartável tem prioridade acima
de tudo é necessário parar e pensar sobre o
ambiente que nos rodeia e atentar para a importância cada dia mais difícil de conscientizar
para a preservação (BARBOSA, 2008).

necessários futuramente tratados internacionais de preservação. Para tanto as campanhas
cidadãs que incentivam o ato de reciclar corretamente, para economizar energia ou água não
estão apenas para a questão econômica, mas
pesam quase mais nas instâncias de preservação da vida e dos ecossistemas (BARBOSA,
2008).

Na tarefa de cuidar e preservar o meio
ambiente, as crianças são fundamentais. Há
alguns anos, o desenvolvimento energético,
o progresso tecnológico, a globalização, os
avanços da ciência ou da agricultura têm sido
enormes. Isso também aumentou o abuso para
com o ecossistema, de modo que as pessoas
são necessárias para cuidar de tudo o que estamos destruindo e maltratando pouco a pouco. Nesse sentido, as crianças representam o
futuro, por isso devem ser ensinadas a desenvolver práticas sustentáveis que sejam propícias ao meio ambiente, para a manutenção do
mundo como o conhecemos até então. Elas
serão responsáveis por colocar em prática as
políticas ecológicas em todo o mundo para realizar pequenos gestos em favor da manutenção do ecossistema (BARBOSA, 2008).

Despertar a preocupação com a ecologia nas crianças é essencial para que, no futuro, a sociedade esteja mais atenta ao cuidado
do meio ambiente e o abuso seja interrompido,bem como sejam feitas tentativas para reparar os danos causados nele. Introduzir um
assunto dentro do currículo escolar é o mais
adequado para resolver esse problema pendente na sociedade atual. Fomentar a preservação ambiental na criança, que vai tornar as
práticas sustentáveis em hábitos, não sendo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da educação para o desenvolvimento sustentável, compreendemos os processos de educação que capacitam as pessoas a reconhecer e avaliar os problemas globais do
presente e do futuro e a participar das etapas de desenvolvimento necessárias para dar acesso
às gerações presentes e futuras para habilitar os recursos de que precisam para atender suas
necessidades.
A urgência das preocupações com o desenvolvimento sustentável torna mais fácil para
as partes interessadas na educação ambiental alcançar as metas políticas de desenvolvimento
(por exemplo, reduzir o uso de recursos), e prioridade de sua educação. A educação para o desenvolvimento sustentável, no entanto, perderia o objetivo final se a escola não caminhasse em
conjunto com a preocupação da educação sustentável– ajudar as pessoas a desenvolver seu
potencial de desenvolvimento. Seria reduzido a um instrumento da política ou um instrumento
daqueles que acreditam que sua visão das coisas é a única possível. E em segundo lugar, ela
correria um grande risco de fracasso. Por isso, defendemos neste trabalho a construção de uma
educação para o desenvolvimento sustentável a partir de uma compreensão reflexiva da educação, que oferece às pessoas razões para lidar com tópicos relevantes para o futuro.
Neste caso, o desenvolvimento sustentável dentro do processo de educação é apresentado como um conceito normativo subjacente ao objetivo da justiça distributiva. O objetivo final é
promover as habilidades necessárias para entender as relações complexas entre as dimensões
ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável e trabalhar em soluções para
problemas presentes e futuros. Isso também inclui as suas próprias necessidades e estilos de
vida para refletir e avaliar os objetivos do desenvolvimento sustentável, as implicações de suas
próprias ações em relação à preservação, dependendo da situação conscientemente – mas
para ser capaz de optar por ação sustentável.
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável desdobra as questões, conforme apropriado, do ponto de vista ambiental, econômico, social e global. Acima de tudo, as estruturas de
cooperação com instituições e iniciativas de diferentes áreas são conducentes a isso.As escolas
devem cada vez mais desdobrar esforços no sentido de ampliar as possibilidades de produção
do conhecimento ambiental e reflexão para a preservação dos elementos essenciais para que
os seres vivos possam se perpetuar longe dos riscos iminentes da extinção.
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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. 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.

1082

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

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. Alguns estudiosos identificam a indisciplina como uma ameaça social que permeia
toda a indisciplina humana e como um verme
que tem comido profundamente os tecidos da
vida nacional (VERGÉS, 2003).
A indisciplina foi sugerida por si mesma
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 (VERGÉS, 2003).
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. 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 ne-

gligenciadas pelos pais. Essas meninas podem
assumir a má conduta sexual como forma de
carinho que faltava em seus lares parentais desfeitos.
Outras crianças de lares onde os pais
estão sempre discutindo e brigando desenvolvem atitudes negativas em relação à vida. 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. 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.
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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. Muitos estudos
apontam a dificuldade da indisciplina na educação infantil à dificuldade de alfabetização, ou
seja, além dos problemas de desenvolvimento
social e moral, os alunos indisciplinados têm
maior probabilidade de apresentar mau desempenho e insucesso escolar.

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 em caso de
qualquer transgressão das regras.

Em pesquisa realizada por Howse,
Calkins et al. (2003, p. 14), os atributos que correlacionam o autocontrole de emoções e comportamentos com o sucesso da escola constataram que existem problemas emocionais,
decepções e falta de adaptabilidade. A maioria
dos alunos apresentava problemas de concentração, planejamento nas tarefas das aulas e na
realização das atividades propostas, o que atrasa o desempenho escolar.

Toda a turma está em risco, principalmente o próprio desenvolvimento escolar. Conforme apontado pela pesquisa, muitos desses
alunos da educação infantil são difíceis de entender, focar nas atividades, realizar tarefas, planejar e organizar, o que significa não apenas
suas habilidades de aprendizagem, mas também sua interação social e pedagógica.

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.

Muitas crianças que exibem esses comportamentos, e em números, há menos crianças
nas classes da educação infantil em comparação com anos escolares mais desenvolvidos;
portanto, prestar atenção nelas não é uma tarefa muito difícil, pois a indisciplina atrapalha o
aprendizado e o progresso das crianças.

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).
Portanto, não há melhor oportunidade
para intervir nessas coisas que podem atrapalhar o futuro desses alunos e de outras pessoas
ao seu redor. Outros estudos têm apontado justamente o sucesso e a prática contínua de intervenções voltadas para problemas disciplinares
na educação infantil. Os especialistas Stefan e
Miclea (2010, p. 1103) afirmaram que a interferência na educação infantil no início da matrícula de uma criança “foi amplamente reconhecida
porque as crianças em idade pré-escolar fornecem os melhores horários de trabalho. Resolver
dificuldades, como disciplina escolar “.

Na sala de aula, a disciplina é considerada um código de conduta com o qual professores e alunos concordam e cooperam em sua
1085

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Os estudiosos Howse, Calkins e outros
(2003, p. 15) também descobriram que os alunos podem perceber de antemão que o comportamento é classificado como comportamento disciplinado, e é a intervenção no início de
seu desempenho que pode atingir o objetivo. O
melhor resultado é que tentam proteger esses
comportamentos e respostas no ano letivo seguinte.

Nesse sentido, também foi citado o estudo de Howse, Calkins et al. (2003, p. 16), que
observou a relação entre a capacidade de controlar as emoções das crianças na educação
infantil e a ocorrência de disciplina e fracasso
escolar. Eles descobriram que os desafios singulares relacionados ao autocontrole emocional
podem ser vistos desde muito cedo nas crianças, e crianças com problemas nessa área apreDeVries (2002, p. 9-11) concorda com sentam dificuldade em controlar e organizar as
essa visão ao mostrar os resultados de um pro- atividades escolares, alcançando assim o dejeto de construtivismo inserido pelo Develop- senvolvimento escolar.
ment Research Center da Califórnia, que ajuda
Portanto, esses estudos recentes sugea melhorar a compreensão das comunidades infantis e sua cooperação. Um estudo do projeto rem que os exercícios combinados com a esfoi realizado em mais de 300 crianças entre a timulação do desempenho emocional, social
educação infantil e a quarta série.
e moral nas aulas de educação infantil não só
ajudam e promovem o crescimento das habiliEsta pesquisa mostra que os alunos dades intelectuais e motoras, mas também ajuparticipantes do projeto possuem um conheci- dam e promovem a formação e o crescimento
mento mais profundo da comunidade escolar, da honestidade, equilíbrio e o comportamento
maior ansiedade em relação aos seus colegas
próprio das crianças nesta fase escolar.
e produtos, maior determinação de princípios
democráticos, ética e ações positivas e capaciDesta forma, acabaram por contribuir
dade de resolução de quebra-cabeças.
para um método de ensino duradouro, melhoO comportamento positivo é uma espé- rando o entretenimento dos alunos e o desencie de harmonia e amizade, e o relacionamento volvimento escolar, reduzindo e prevenindo o
interpessoal entre os alunos é melhor e o res- surgimento da não disciplina na sala de aula e
peito e a confiança dos professores são maio- proporcionando uma garantia de maior seguranres. Esses estudos mostram que projetos como ça. Ou seja, esses investimentos na educação
este analisam a atuação de indisciplinados na infantil serão feitos de uma vez por todas permieducação infantil, e apontam que isso pode ser tindo que os alunos tenham mais compreensão,
percebido desde a mais tenra idade, e quanto educação e senso de responsabilidade sobre a
mais cedo você reconhecer e prevenir esse fe- escola por vários anos.
nômeno, maior será o impacto nos alunos e nos
jovens. Campos sociais, cognitivos e éticos) e
O autor de Webster-Stratton (Webstersalas de aula gerais.
-Stratton, 1998, p. 715) também enfatizou que
Carter e Van Norman (2010, p. 279) ob- as famílias das crianças têm um maior comproservaram crianças entre 3 e 5 anos, não apenas misso e obrigação de participar da educação
admitindo que pode haver problemas disciplina- infantil. Ela alertou que as crianças cujos famires na educação infantil, mas também garantin- liares participam mais das atividades escolares,
do que esses problemas estejam aumentando. reuniões e tarefas, apresentam mais autoestima,
O autor mencionou que, como essas ações re- equilíbrio emocional e comportamental, maior
presentam desafios para os professores de edu- amor-próprio, sentimento de pertencimento ao
cação infantil, a acurácia dos procedimentos e grupo e comunicação e comunicação com os
métodos de pesquisa e inserção para reduzir e outros. Reduza a lacuna.
evitar ações desordenadas entre os alunos também está aumentando. Eles apontaram exercícios que podem facilitar o desenvolvimento social e emocional dos alunos dessa idade.
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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.
Figura 1 – Mapa conceitual da indisciplina

SOLUÇÕES PARA A INDISCIPLINA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Garcia (2010 p. 34), a educação infantil é uma fase em que as crianças ainda estão desenvolvendo sua percepção e suas
habilidades cognitivas sociais e morais. Portanto, as questões disciplinares devem despertar
grande atenção.
Geralmente, as crianças consideradas
indisciplinadas podem precisar examinar o ambiente social e emocional mais especificamente.
Certas atitudes podem ser consideradas 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
Fonte:
http://blogoficinas3.blogspot. da classe.
com/p/indiscuplina-na-educacao-infantil.html
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.
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 cumprimento do acorÉ preciso entender que sempre existirá do é prejudicial à sua própria aprendizagem.
confusões, debates e desafios e isso é necessário, para formar sujeitos autônomos, críticos,
Verges (2009 p. 11) relata que na infâncolaboradores e prestativos e esses teores só cia, as crianças repetiram a ação de viver com
são absorvidos se vivenciados; a escola é am- um adulto. Então, por que não proporcionar um
biente para esse processo de aprendizagem, e ambiente que gere instintivamente disciplina e
em muitos casos o único na vida da criança.
rotina? Uma sala de aula inspirada no método
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 e 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.

Montessori é um bom exemplo de como encorajar os alunos a praticar a autoconfiança e a
autonomia. Nossos hábitos são formados por
sua repetição, e a disciplina é um hábito que se
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aprende ao longo de nossas vidas ao lidar com
Também vale a pena conhecer o amambientes diferentes.
biente em que se encontram os educandos e, a
partir disso, construir relacionamentos e trocas
Verges (2009 p. 18), também fala que o sob a orientação do respeito, do amor e da emoenvolvimento da família é muito importante. Para ção. Desta forma, ajuda a promover comportaintegrar as ações disciplinares, eles também pre- mentos semelhantes nas crianças, ajudando e
cisam manter uma boa consistência com outros reduzindo conflitos, promovendo e mantendo a
ambientes em que as crianças vivem. Os pais harmonia no meio ambiente.
podem auxiliar nessa integração conversando
sobre a escola todos os dias e identificando
Os benefícios dos estudantes participossíveis problemas emocionais.
pantes podem trazer benefícios para toda a turma, e saber lidar com alunos indisciplinados na
Orientar os pais para tentar entender as educação infantil é fundamental para fomentar
experiências de aprendizagem de seus filhos e sua participação. Estratégias para incentivar os
as primeiras experiências sociais. Compreender alunos a irem para a escola com mais interesse
as informações de outro ângulo pode ser um devem ser consideradas.
atalho para atender às necessidades das crianças como alunos.
Usar atividades e jogos como recursos
didáticos pode ser uma forma eficaz de atingir
Para Barreto (2010 p. 43), envolver os esse objetivo. A aprendizagem e o desenvolvialunos em atividades de relaxamento quando mento social e emocional dos alunos é o foco
percebem que a aula é chata e pouco atraente, da formulação e implementação desses comeles perdem o foco ou ficam frustrados. Isso os portamentos em sala de aula.
leva a mostrar insatisfação com algo. Na fase
escolar da educação infantil, devem ser promoPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
vidos projetos e atividades que possam atrair
sua atenção. Isso auxilia no desenvolvimento
Como método de realização deste tradas crianças em diversos campos, como auto- balho, algumas pesquisas foram realizadas:
nomia, autoconhecimento e curiosidade. Provar
pesquisa exploratória e pesquisa bibliográfica,
que os alunos podem ser protagonistas de seus
a fim de se ter uma boa compreensão e prepróprios conhecimentos aumentará sua particicisão do tema em discussão (teoricamente),
pação.
pois é necessário construir a partir das ideias
Brigas, gritos ou repreensões podem de alguns autores para poder explicar melhor.
causar mau comportamento nas crianças. Para
Os assuntos relacionados ao tema prelidar com alunos indisciplinados na educação
cisam ser aprofundados a fim de compreender
infantil, essa atitude vai agravar essa situação.
as pessoas (professor / aluno) envolvidas. A
Segundo Barreto (2010 p. 44), ouvir pesquisa tem sido realizada em: artigos, monoos alunos é uma atitude muito importante para grafias, etc. que tratam de temas relacionados
entender os motivos da disciplina, pois como aos problemas de indisciplina nas escolas.
qualquer pessoa, todos desejam que suas necessidades sejam bem compreendidas. Usar a
A partir desses trabalhos, realizou-se
comunicação é bom para você e pode explicar uma busca bibliográfica com base nas ideias
por que algumas atitudes indisciplinadas pode alguns autores para obter dados importandem ser prejudiciais. Falar com o aluno e dizer
tes que podem enriquecer o trabalho, como
exatamente qual atividade ele interrompeu e por
os artigos de Verges (2003), Webster-Stratton
que não deveria.
(1998), Shelton
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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.
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KEMPLE, Kristen. Disciplina, gestão e educação: redescobrindo toda a criança. Formação de Professores
Trimestral.1995. p. 107-115, 1995.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA QUESTÃO
DO ENSINO APRENDIZAGEM DO ALUNO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Com este trabalho, o mesmo possui a finalidade de ampliar e obter um olhar mais
crítico em relação a contribuição da contação de histórias para o processo de ensino aprendizagem na Educação Infantil, qual a importância que a leitura traz para esse mundo onde
pode ser o mais prazeroso e de usar a imaginação para as crianças na hora de ler uma história.
Sabemos o quanto é importante essas histórias, dramatizar, fazer com elas entrem realmente
na interpretação, pois representam indicadores efetivos para situações desafiadoras, assim
como fortalecem vínculos sociais, educativos e afetivos, além de se fazer necessário que os
professores utilizem essa ferramenta para o desenvolvimento da criança, despertando pequenos leitores e estimulando para o mundo da imaginação. O livro, possui um papel fundamental para o resgate da contação de história, estamos vivendo um período em que a mídia e as
tecnologias estão cada vez mais acessíveis às crianças, as informações chegam pelos meios
de comunicação ampliando os horizontes e os conhecimentos. Infelizmente, os livros estão
sendo deixados de lado, as histórias estão sendo esquecidas, o que torna um desafio para o
professor, pois até mesmo as histórias e os clássicos estão sendo modificados, o professor
precisa fazer com que as crianças em idade escolar tomem gosto pela leitura. É preciso que
a família tenha a mesma consciência que a escola, pois a parceria é fundamental para que a
criança nesse momento de sua vida, possa vivenciar essa fascinante realidade.

Palavras-chave: Contação de História; Aprendizado; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

finalidade do artigo é de analisar, e obter um olhar mais crítico em relação à contribuição da contação de histórias para o processo de ensino aprendizagem na
Educação Infantil, nas escolas.

Na Educação Infantil, as histórias são importantes e representam indicadores efetivos
para situações desafiadoras, assim como fortalecem vínculos sociais, educativos e afetivos,
além de se fazer necessário que os professores utilizem essa riquíssima ferramenta para o desenvolvimento da criança, despertando pequenos leitores e os estimulando para o mundo da
imaginação.
Entretanto, é importante ressaltar, que a relação dos livros, nesse momento atual, estamos vivendo um período em que a mídia e as tecnologias estão cada vez mais acessíveis às
crianças, as informações chegam pelos meios de comunicação ampliando os horizontes e os
conhecimentos.
Com a era digital, com a tecnologia avassaladora, com várias ferramentas de comunicação infelizmente, os livros estão sendo deixadas de lado, as histórias estão sendo esquecidas,
tornado assim, um desafio para o professor, pois até mesmo as histórias e os clássicos atualmente, estão sendo modificados, e o professor precisa fazer com que as crianças tomem gosto
pela leitura.
Contudo, buscando a questão do resgate do ler, da história, da encenação, do brincar, o
objetivo do trabalho, é para mostrar aos leitores que resgatem um pouco mais da fascinante era
do conto de fadas, que estimulem seus filhos a leitura, que as histórias passem ser atividades
lúdicas e prazerosas em seu cotidiano, dentro e fora da escola, para que no futuro, tenhamos
cidadãos, críticos e com opiniões.
Buscando aprimorar do recurso do trabalho, a justificativa do mesmo, deve-se compreender a importância que os professores possuem em obterem certas dificuldades nos dias
atuais, pois a internet veio de uma forma avassaladora, deixando de lado o que há de mais
enriquecedor, que é a imaginação, a dramatização, da criança, para que isso mude é preciso
resgatar, compreender e entender esta dinâmica.
No trabalho apresentado a metodologia foi pesquisa bibliográfica, e a proposta da contação de história na Educação Infantil, com a fase da primeira infância, onde é a mais importante
para a criação de seu caráter, introduzir livros, dramatizações, fantoches, teatros vivos, teatros
de sombras, interagir com as crianças para que sua fase se torne imprescindível na formação
para seu futuro.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Há muitos e muitos anos atrás, o significado e o papel das crianças eram de ser
homúnculos, adultos em corpo de criança, as
crianças viviam com pessoas mais velhas, não
possuíam contato com as demais crianças, a
escola surgiu com a classe da burguesia que
naquela época começou a abrir suas portas
à educação nas escolas (RODRIGUES, 2005).
A contação de histórias é uma das atividades mais antigas de que se tem notícia,
pois é uma arte que demonstra à época do
surgimento do homem há milhões de anos, antigamente, contar histórias e declamar versos,
constituíam em práticas da cultura humana que
antecedem o desenvolvimento da escrita (RODRIGUES, 2005).
Consequentemente, ao se contar uma
história é atividade própria de incentivo à imaginação e a ponte entre o fictício e o real, dramatização e faz de conta, usando sempre a
imaginação, aguçando sua mente, indo além
do normal, nos dando total prazer, ter ideia do
atual, do concreto e do abstrato. Em conformidade com Rodrigues (2005):
O autor, quando conta uma história, amplia sua experiência vivencial e nos faz dar vida a cada personagem, os fatos, as cenas e os contextos são do plano
do imaginário, mas os sentimentos e as emoções
transcendem a ficção e se materializam na vida real
(RODRIGUES, 2005, p. 4).

Quando uma pessoa vai contar uma
história é preciso saber criar um ambiente de
encantamento, podendo também ter suspense,
surpresa e emoção, no qual o enredo e os personagens ganham vida, transformando tanto o
narrador como o ouvinte. Existe uma magia, a
contação de histórias é um momento mágico
que envolve a todos que estão nesse momento
de fantasia.
Ao se contar uma história, o professor
estabelece com o aluno um clima de cumplicidade que os remete à época dos antigos contadores que, ao redor do fogo, contavam a uma
plateia atenta às histórias, costumes e valores
do seu povo. Embora a plateia não se reúne
mais em volta do fogo, mas, nas escolas, os
contadores de história são os professores, elo
entre o aluno e o livro. O ato de contar histórias
é próprio do ser humano, e o professor pode
apropriar-se dessa característica e transformar
a contação em um importantíssimo recurso
de formação do leitor. Segundo Abramovich
(1997),
Chegaram ao seu coração e à sua mente, na medida exata do seu entendimento, de sua capacidade
emocional, porque continham esse elemento que a
fascinava, despertava o seu interesse e curiosidade,
isto é, o encantamento, o fantástico, o maravilhoso, o
faz de conta (ABRAMOVICH, 1997, p. 37).

Atualmente, utilizar a contação em sala
de aula faz com que todos saiam ganhando,
tanto o aluno, que será instigado a imaginar e
criar, quanto o professor, que ministrará uma
aula muito mais agradável e produtiva e alcanApesar disso, os valores que as históçará o objetivo pretendido.
rias possuem e sua atuação são decisivas na
formação e no desenvolvimento do processo
Desta forma, a aprendizagem se torna
ensino aprendizagem da criança, pois ao se
significativa, ou seja, as histórias ampliam o
contar histórias, estamos de uma forma nos
contato com o livro para que os alunos poscomunicando uns com os outros, o leitor, e a
sam expandir seu universo cultural e imaginácriança, escutando atentamente o que o autor
rio e, através de variadas situações, a contação
escreveu, é uma atividade comunicativa, pois
de histórias pode: intrigar, fazer pensar, trazer
é por meio dela, que o ser humano repassa
descobertas, provocar o riso, a perplexidade, o
costumes, tradições e valores capazes de esencantamento.
timular a formação do cidadão (RODRIGUES,
2005).
1095

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Segundo, Coelho (2001), afirma que:
“estudar a história é ainda escolher a melhor
forma ou o recurso mais adequado de apresentá-la. ” O autor, diz que quando uma pessoa for
contar uma história ele tem em suas mãos, um
caminho absolutamente infinito de descobertas
e compreensão do mundo, o autor afirma que,
as histórias despertam na criança, ou no ouvinte a imaginação, a emoção e o fascínio da
escrita e da leitura.

QUAL A MELHOR FORMA DE CONTAR
AS HISTÓRIAS PARA AS CRIANÇAS
Segundo estudos de Cunha (1990),
que não existe uma maneira a ser seguida de
como devemos contar histórias para as crianças, o que certamente, sabemos é que, as histórias na educação infantil são fundamentais
na educação da criança, ou seja, o desenvolvimento de uma determinada atividade deve
ocorrer com um planejamento, pois se trata
de um momento mágico onde a criança vai vivenciar e absorver algo que venha a identificar
com ela naquele instante.
Nas escolas é preciso criar primeiramente uma rotina com as crianças, diariamente
criar o hábito da leitura deleite, mostrar o livro,
dizer sobre o autor, sentar em roda de conversa, perguntar sobre a história, registrar com desenhos, ou interpretações, é muito desafiador
a questão das histórias, pois as crianças usam
o tempo todo sua imaginação (CUNHA, 1990).
Ao contar uma história, pode-se sugerir que a história possa ser contada mais de
uma vez, quando for empolgante, pois, não há
uma regra específica para que seja contada,
e sim uma forma prazerosa que o professor
pode perceber com determinado tema, com a
empolgação de seus alunos (CUNHA, 1990).
É preciso adotar alguns critérios para
cada faixa etária, pois existem alguns livros
com poucos textos, outros com muitas informações, que acabam atrapalhando na hora da
contagem, alguns livros possuem linguagens

mais simples outros nem tanto, existem livros
apenas com as imagens onde as crianças podem e devem usar a imaginação, existem livros
de som, onde ao se abrir a página um som de
floresta, buzina, raios, trovões, chuva, animais,
sirenes, entre outros. Um exemplo para que
a criança possa interagir muito mais, são os
livros vivos, esses costumam prender a atenção quase que total das crianças, pois existem
em sala de aula, sempre um aluno que não vai
ter tanto interesse como a maioria pelos livros,
isso é absolutamente normal (CUNHA, 1990).
Uma outra forma muito interessante
quando se está trabalhando um Projeto, algumas crianças não se alimentam adequadamente em suas residências, e o professor pode
trazer algumas melhorias para que a alimentação se torne prazerosa e não horrorosa para
muitas crianças, existem livros explicativos e
interessantes que fazem os legumes se tornarem amados pelas crianças, as verduras se tornam hábitos em sua rotina, existem inúmeras
formas de fazer com que os livros possam de
uma forma ou de outra melhorar a vida de determinadas crianças, o livro é sem dúvida uma
riqueza em nossas mãos (CUNHA, 1990).

Portanto, as histórias não devem ser
contadas apenas dentro da sala de aula, pelo
contrário, ambientes diferenciados tornam o
momento mais agradável como exemplo: pátio, quadra, jardim, sentado em degraus, quiosques, entre outros. É importante observar a maneira que as crianças estão sentadas, pois os
alunos devem estar em uma posição confortável, o professor precisa estar em uma posição
que permita a todos os alunos a visualização
do livro e sua dramatização (PCNs,1997).
Conforme uma situação ocorrida no
ambiente, o professor poderá utilizar certa história que encaixe naquele instante, de forma
que venha contribuir na resolução e amadurecimento da criança. O professor pode deixar
como suspense a história a ser contada, de
forma que venha despertar a curiosidade em
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seus alunos bem como a motivação do momento, o importante depois da finalização de
uma história, além do professor mostrar o livro para as crianças, poder tocar, manusear,
sentir, ver as figuras, as imagens, as palavras,
as cores, sendo assim, levantar uma breve discussão, para que venham os questionamentos
(PCNs,1997).
O professor pode conduzir sua contação de história de diversas formas, uma delas,
bem interessante, é chamar algum aluno para
que ao término de uma determinada história,
ele mesmo possa contar da maneira dele, além
de desenvolver o seu cognitivo, desenvolverá a
sua imaginação, onde ele também entrará no
mundo do faz de contas.

QUAL O CONCEITO DE LITERATURA?
A literatura são portas para o conhecimento, é o gosto pela leitura que deve ser
desenvolvido desde cedo, literatura, é arte, é
estimular as crianças a lerem, é ensinar a importância da leitura, é mostrar, e também informar, sobre obras literárias, mesmo antes do
processo de alfabetização (CUNHA, 1990).

A Literatura Infantil faz parte da vida
das crianças, estimula a criatividade, a empatia, o raciocínio, o respeito, a imaginação,
o desenvolvimento cognitivo e da linguagem.
A literatura infantil começou no século XVIII, e
nessa época, a criança começava, também, a
ser vista como criança. Antes, ela participava
da vida social adulta, inclusive usufruindo de
De acordo com Cunha (1990), a litera- sua literatura (CUNHA, 1990).
tura infantil influência diretamente os aspectos
gerais da educação do aluno, atuando nas diComplementam, ainda, Lajolo e Zilberversas áreas do conhecimento e influenciando man (1988) que:
as mudanças de comportamento em relação
à atividade, inteligência, efetividade, aspectos A nova valorização da infância gerou maior união
vitais do ser humano.
familiar, mas igualmente os meios de controle do
Com isso, compreendemos que é por
meio da literatura infantil que se constrói o cidadão que possui entendimento, compreensão
e criticidade. Os PCNs (1997), a linguagem
“possibilita não só a representação” e a regulação do pensamento e da ação, próprios e
alheios, mas, também, comunica ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas,
e desse modo, influencia o outro e estabelece
relações interpessoais anteriormente inexistentes (PCNs,1997).
Assim, o conhecimento de formas culturais diversas, bem como o respeito às múltiplas linguagens, é fundamental para que as
crianças tenham conhecimento e saibam identificar a realidade cultural em que está inserida.

desenvolvimento intelectual da criança e a manipulação de suas emoções. Literatura infantil e escola,
inventada a primeira e reformada a segunda, foram
convocadas para cumprir esta missão (ZILBERMAN
et al., 1988, p.13).

Algumas obras marcaram o início da
literatura infantil, que foi marcado com as obras
de Perrault, entre os anos de 1628 e 1703,
com os livros “Mãe Gansa”, “O Barba Azul”,
“Cinderela”, “A Gata Borralheira”, “O Gato de
Botas” entre outros.
As crianças precisam ser estimuladas,
com leituras interessantes, a literatura é arte,
um fenômeno de criatividade que representa o
mundo que as rodeia, representa várias coisas,
como o homem, a vida, através da palavra, da
imaginação (ZILBERMAN et al.,1988).
A literatura Infantil estabelece os sonhos e a vida prática, também conquista, o
imaginário e o real os ideais e sua possível e
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impossível realização, ou seja, leva a criança
à muitas descobertas do mundo afora, onde
sonhos e realidade estão intimamente ligados,
a criança se inspira, viaja, descobre, e até mesmo atua em um mundo mágico, podendo modificar a realidade seja ela boa ou ruim (ZILBERMAN et al.,1988).
Muitos contos na literatura brasileira
mostram os povos mais antigos se reunindo ao
redor de fogueiras, enquanto contavam suas
histórias e, assim, disseminavam a sua cultura
e seus costumes. A criança é levada a se comportar com um grande fascínio quando alguém
está contando história, ela vai se envolvendo
de uma forma única, são comportamentos comuns somente aos que conseguem exercer
com o livro grande intimidade. De acordo com
Cunha (1990) nos diz que:
Hoje, ouvimos muitas vezes os professores reclamarem do desinteresse dos alunos pela leitura, existem
vários fatores que contribuem para esse fato, por
exemplo, os alunos preferem ler revistas, muitos não
têm livros em casa, outros preferem computador, TV
e rádio, isso sem contar com outras atividades tão
frequentes nos dias de hoje como sair para jogar videogame com os amigos (CUNHA. 1990, p.32).

Antigamente os leitores e os ouvintes
eram levados a participar de experiências diferentes, que a vida pode proporcionar ao nível
do real ou do maravilhoso, atualmente, a dimensão de literatura infantil é muito mais ampla e importante, pois a mesma proporciona à
criança um desenvolvimento emocional, social
e cognitivo indiscutível (CUNHA. 1990).

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
EM FORMA DE LEITURA E CONTOS DE
FADA
A literatura infantil proporciona à criança um desenvolvimento emocional, social e
cognitivo indiscutível. A criança possui diversos
fatores, que influenciam o interesse pela leitura.
Segundo Bamberguerd (2000):
A criança encontra em casa histórias que têm contato direto com livros e que seja estimulada, terá um
desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, bem
como a prontidão para a leitura, ou seja, a criança
que lê com maior desenvoltura se interessam pela
leitura e aprende mais facilmente, neste sentido, a
criança interessada em aprender se transforma num
leitor capaz. Sendo assim, pode-se dizer que a capacidade de ler está intimamente ligada à motivação.
Infelizmente são poucos os pais que se dedicam efetivamente em estimular esta capacidade nos seus filhos (BAMBERGUERD, 2000, p. 71)

No caminho percorrido à procura de
uma literatura adequada para a infância e a juJá para o professor, outro fator que conventude, podemos observar duas tendências
tribui positivamente em relação à leitura nesta
próximas daquelas que já influenciavam a leituperspectiva, cabe ao professor desempenhar
ra das crianças (CUNHA. 1990).
um importante papel, o de ensinar a criança a
ler e a gostar de ler, além de incentivar, estimuDe acordo com o autor, a literatura inlar, criar hábitos de leitura.
fantil desde a origem sempre foi ligada à diversão ou ao aprendizado das crianças, acreditaDesta forma, a criança precisa ter o
va-se que seu conteúdo deveria ser adequado
contato com os livros, com materiais de leituao nível da compreensão e interesse desse pera, esses materiais devem ser constantes para
culiar destinatário, pois no início, a criança era
que desperte o gosto por ouvir essas histórias.
vista como um adulto em miniatura, os primeiA literatura infantil, utilizada de modo adequaros textos infantis resultaram de adaptações ou
do, é um instrumento de suma importância na
da minimização de textos escritos para os adulconstrução do conhecimento da criança, fazentos (CUNHA. 1990).
do com que desperte para o mundo da leitura
não só como um ato de aprendizagem significativo, mas também como uma atividade prazerosa. De acordo, com Pires (2000):
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Os professores dos primeiros anos da escola fundamental devem trabalhar diariamente com a literatura,
pois está se constitui em material indispensável, que
aflora a criatividade infantil e desperta as veias artísticas da criança, pois é nessa faixa etária, que os
livros de literatura devem ser oferecidos às crianças,
através de uma espécie de caleidoscópio de sentimentos e emoções que favoreçam a proliferação do
gosto pela literatura, enquanto forma de lazer e diversão (PIRES, 2000, p.34).

Portanto, é através da leitura, que a
criança se apropria de culturas e saberes historicamente acumulados, adquirindo assim maior
número de informações que ajudará na construção de seu conhecimento. No cotidiano
das escolas, que algumas obras literárias são
intocáveis pelos alunos da educação infantil,
pois o medo de que as crianças larguem, danifiquem o livro é nítido em algumas instituições,
proibindo o manuseio desses livros, que infelizmente acabam sendo guardados e esquecidos
ao invés de serem explorados (PIRES, 2000).
Ao estudar a iniciação à leitura pela
criança na Educação Infantil, percebemos o
quanto é importante o papel mediador do professor, pois será de sua responsabilidade proporcionar aos alunos espaços adequados de
leitura, transformando estes espaços em situações prazerosas de aprendizagem, é imprescindível que o professor ensine manusear os
livros, dramatizando se possível uma história,
dando o prazer de o aluno folhear este livro,
pegar, ver com seus próprios olhos, é importante que ele possua este contato concreto (PIRES, 2000).

especial das crianças, mexendo com a imaginação e a percepção de um toda a fantasia
ajuda a formar a personalidade dos indivíduos,
através da interiorização dos valores que estão
explícitos ou implícitos nas histórias infantis (PIRES, 2000).

A FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS
ATRAVÉS DE CONTOS DE FADA
O conto de fadas, segundo Coelho
(2003), acontece através do despertar da
criança, o possível e o impossível, e isso é importante para a formação de qualquer criança, pois estimula a criatividade, a imaginação,
a brincadeira, a leitura, a escrita, a música, o
querer ouvir novamente, desenvolvendo dessa
forma a oralidade nas crianças dessa faixa etária, considera ser este um importante e significativo veículo de comunicação entre elas.
Todos esses aspectos que contribuem
para a formação do indivíduo são possíveis
através da literatura e, pois, no livro de Coelho,
o conto de fadas afirma que a literatura é sem
dúvida, uma das expressões mais significativas
dessa ânsia permanente de saber e de domínio sobre a vida que caracteriza o homem de
todas as épocas (COELHO, 2003).

A criança gosta de ouvir histórias, é
muito importante, pois ela constrói dentro de
si muitas ideias através de descobertas, outros modos de agir, além de ter a curiosidade
respondida podendo esclarecer melhor suas
próprias dificuldades ou encontrar um caminho
para a resolução delas. Na verdade, os contos
de fadas, as fábulas, os mitos e outros, deixaSendo assim, para aproximar o aluno ram de ser vistos como fantasias, para serem
da leitura, é necessário que o professor, atri- pressentidos como portas que se abrem para
bua rotineiramente à literatura uma finalidade verdades humanas ocultas (COELHO, 2003).
prazerosa, pois só assim será possível formar
leitores e aguçar maior interesse pelas obras
É por meio dessa perspectiva que os
literárias.
contos de fadas, as lendas e os mitos, deixaram
também de serem vistos como entretenimento
Os contos de fada, lendas, fábulas, his- infantil, e vêm sendo redescobertos como autórias, mitos, entre outros, são temas que fasci- tênticas fontes de conhecimento do homem e
nam e estimulam a fantasia dos adultos e em de seu lugar no mundo, ou seja, é a partir dos
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conteúdos dos mitos, lendas e fábulas, que as
crianças formam os conceitos de origens e desígnios do mundo e de seus padrões sociais
(COELHO, 2003).
Os contos de fadas não falam só de
amor mais de muitas situações que vivemos na
realidade e isso incentiva uma reflexão sobre
os desafios que temos que enfrentar no dia a
dia, isso é muito importante que as crianças
saibam que os contos de fadas falam do lúdico, do mágico, mais também tratam de coisas
reais (COELHO, 2003).
Outro aspecto bastante relevante no
processo de desenvolvimento das habilidades
da criança é a relação social que ela mantém
fora da escola, principalmente em casa, onde
os pais devem criar o hábito de contar história
de fazer com que a criança se interesse pela
linguagem oral e escrita, tornando esse momento prazeroso e não algo obrigatório (COELHO, 2003).
Sendo assim algumas considerações
sobre a importância dos pais no processo de
aprendizagem. É exatamente tão importante
para o bem-estar da criança sentir que seus
pais compartilham suas emoções, divertindo-se com o mesmo conto de fadas, quanto seu
sentimento de que seus pensamentos interiores não são conhecidos por eles até que ela
decida revelá-los,

a criança, ao longo dos séculos as intervenções de grandes autores, esse contexto ao longo dos séculos começou a mudar e os contos
de fadas começaram a uma contribuir de forma bastante satisfatória para a educação. Isso
porque no interior dos contos de fadas, portanto é possível encontrar valores que se referem
ao acontecimento da vida, mesmo que ao analisarmos sua linguagem fantasiosa possamos
considerá-la mistificadora, como defendem alguns (BRASIL, 1998).
A criança, como ser participante e atuante da sociedade, aprenderá a enfrentar e
aceitar sua condição, desde que seus recursos
interiores lhe permitam. Quando se conta uma
história no mundo escolar, muitos professores
ainda não descobriram que os contos de fadas
podem ajudá-los em sua missão, a partir desse
tema é importante identificar qual o momento
de audição de histórias, em que momento perceber também através das histórias como elas
podem auxiliar no processo de desenvolvimento individual dos alunos, tanto dentro da escola, como também nas suas relações sociais em
outros espaços (BRASIL, 1998).

Objetivando transmitir valores que determinam atitudes éticas, que possibilitam a
melhor convivência no ambiente escolar, pois
é através de contos de fadas lidos na sala de
aula pelos próprios alunos ou contados pelos
professores, é possível perceber que as crianças experimentam estados afetivos diferentes
O Referencial Curricular Nacional para Educação In- daqueles que a vida real pode lhes proporciofantil (RCNEI), diz que os desenvolvimentos da identi- nar. De acordo com o RCNEI,
dade e da autonomia estão intimamente relacionados
com os processos de socialização. Nas interações
sociais se dá a ampliação dos laços afetivos que as
crianças podem estabelecer com as outras crianças
e com os adultos, contribuindo para que o reconhecimento de outro e a constatação das diferenças entre
as pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o
enriquecimento de si próprios (BRASIL, 1998, p.11).

Os contos de fadas sempre estiveram
presentes nas sociedades e embora no começo não tenha sido criado especificamente para

é também por meio da possibilidade de formular suas
próprias questões, buscar respostas, imaginar soluções, formular explicações, expressar suas opiniões,
interpretações e concepções de mundo, confrontar
seu modo de pensar com os de outras crianças e
adultos, e de relacionar seus conhecimentos e ideias
a contextos mais amplos, que a criança poderá construir conhecimentos cada vez mais elaborados (BRASIL, 1998, p.172).
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Foi em dezembro de 1996, que o legislador atendendo ao compromisso do legislador
constituinte de 88, referente ao direito do cidadão à educação, agasalhados na Constituição
Federal nos artigos 205 e 214, foi então editado a Lei nº 9.394/96, que se deu o nome de
Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB.

Não só porque os pais podem compreender o trabalho que está sendo feito como as
crianças se relacionam entre si e com os adultos, quais materiais pedagógicos e espaços estão disponíveis, qual a qualidade da merenda,
quais princípios e diretrizes orientam a ação da
instituição, qual seu projeto pedagógico, mas
também porque permite que a escola conheça
A LDB é merecedora de tantos elogios, e aprenda com os pais (BRASIL, 1998).
pois estendeu a garantia da gratuidade para as
creches e pré-escolas, pois a Constituição prevê apenas o atendimento em creches e pré-escolas às crianças daquela idade, silenciando
quanto à gratuidade.
Em consequência, diante do sistema
de direitos e garantias previstos na Constituição Federal e pela Lei n° 9.394/96 (LDB), concluímos que mesmo sem o caráter obrigatório
para os pais ou responsáveis, a creche e a pré-escola, correspondendo a deveres do Estado
e da família para com a educação, são etapas
integrantes do ensino fundamental, tornando-se secundário o disposto no artigo 30 da LDB.
Desta forma a família, primeiro espaço
de convivência do ser humano, é um ponto de
referência fundamental para a criança pequena, onde se aprende e se incorporam valores
éticos, onde são vivenciadas experiências carregadas de significados afetivos, representações, juízos e expectativas.
As instituições de Educação Infantil tornam-se mais necessárias, tendo caráter
complementar à educação recebida na família.
Esse princípio, afirmado tanto na Constituição
Federal quanto na LDB, consta do mais importante documento internacional de educação do
século XX, a Declaração Mundial de Educação
para Todos.É importante que haja uma interação entre a creche ou pré-escola e também
com a família.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a finalização do trabalho, conclui-se que a prática do professor que sempre será um
mediador de informações, deverá caracterizar-se através de atividades que mobilizem e incitem
suas crianças, onde a apropriação do aprendizado sendo feita de maneira lúdica e prazerosa,
com certeza terá uma repercussão maior deixando com que a criança faça uso da criticidade
através dos assuntos abordados e de seu conhecimento.
Conclui-se também, que por meio da diversificação de atividades, dos procedimentos de
ensino e de recursos materiais, o professor pode e deve planejar e desenvolver suas aulas para
que proporcionem uma aprendizagem bem mais significativa.
É importante ressaltar que a importância que o livro traz para o crescimento da criança
é imensa, pois a identidade das mesmas é formada ainda quando crianças, e contar histórias
é simplesmente instigante e fascinante para eles, essas formas prazerosas serão com certeza
levadas a vida toda, com lembranças de professores, locais, entre outros.
Além de uma atividade lúdica, o ato de contar uma história para as crianças, amplia a
imaginação e auxilia a organizar a sua fala, quando elas estão sentadas ouvindo estão interagindo, umas com as outras, construindo relacionamento coletivos, esta interação estabelece um
envolvimento entre eles.
Atualmente é importante mostrar a diversidade aos alunos, é uma forma de ensinar com
temas ético raciais, questões de gênero e cidadania, causando um mundo imaginário. Portanto,
ao concluir este trabalho, é bem interessante que os contos devam ser inseridos nas práticas
pedagógicas, como uma forma lúdica de propor a curiosidade de nossas crianças em manusear
os livros, em descobrir o mundo a sua volta.
E para finalizar o professor precisa se atentar para a escolha dos contos onde deverão
possuir uma linguagem próxima da realidade em que a criança está inserida.
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OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DO
ENSINO HÍBRIDO

RESUMO: Este artigo aborda os conceitos do ensino híbrido, bem como seus modelos, possibilidades e desafios, considerando-o como uma proposta pedagógica inovadora e benéfica ao
processo de ensino-aprendizagem. O objetivo deste estudo é analisar a presença do ensino
híbrido na escola como possibilidade de contribuir com o desenvolvimento do aluno, além
de destacar a importância do ensino híbrido à educação brasileira. Para tanto, utilizou-se a
pesquisa bibliográfica como metodologia. O ensino híbrido caracteriza-se como uma possibilidade de transformação da aprendizagem, uma vez que permite a adoção de estratégias
significativas ao inserir os conteúdos do currículo na realidade do aluno, considerando as possibilidades de interação entre o ensino tradicional e os ambientes virtuais de aprendizagem,
intencionando a participação de todos os alunos e quebrando os paradigmas que engessam o
desenvolvimento da educação atual, ao adotar metodologias tradicionais, que não interessam
aos alunos, acostumados com a tecnologia em seu cotidiano.

Palavras-chave: Ensino Híbrido; Desafios; Inovação.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, o cenário escolar impõe uma série de desafios, tanto para professores
como para os alunos, considerando o avanço da sociedade e a série de mudanças que ocorrem constantemente. A explosão da tecnologia e as inúmeras
informações proporcionadas por ela têm feito com que as práticas educativas necessitam ser
repensadas na busca pela inovação do ensino (VALENTE, 2013).
Não se pode ignorar a presença das tecnologias no cotidiano dos indivíduos, desde
situações pessoais até às necessidades profissionais, exigindo aquisição do conhecimento e
atualizações das habilidades do sujeito, devido às mudanças ocorrerem com frequência, Para
as crianças, porém, que já nascem no mundo da Internet, utilizada em vários equipamentos, o
domínio inicia-se desde cedo e, portanto, estudar fazendo uso dessas tecnologias torna-se mais
do que natural para todas elas (HOFFMANN, 2016).
O objetivo centralizador deste trabalho é identificar a presença do ensino híbrido na
escola como possibilidade de contribuir com o processo de aprendizagem do aluno. Dentre os
objetivos específicos, destacam-se: analisar os modelos propostos pelo ensino híbrido; identificar as possibilidades de inserção do ensino híbrido na realidade educacional brasileira; analisar
os desafios encontrados na adoção do ensino híbrido.
A relevância deste estudo justifica-se na necessidade de compreensão e identificação
das possibilidades de inovação no processo de ensinar e aprender, considerando que a aquisição do conhecimento ocorre em diferentes momentos do cotidiano, bem como em múltiplos
espaços. Deste modo, o ensino híbrido apresenta-se como uma forma distinta de possibilitar aos
estudantes um conhecimento significativo e contextualizado, diferenciado da forma tradicional,
ainda enraizada nas escolas.
Diante desta realidade, o questionamento que direcionou este estudo foi: “Como a presença do ensino híbrido na escola regular favorece o processo de aprendizagem do aluno?”
A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, por meio
da análise das reflexões realizadas por diferentes autores, tendo como fonte de pesquisa: livros,
revistas, artigos científicos e consultas à internet, cujas fontes compreenderam os descritores:
Ensino híbrido, Educação e Inovação.
Com o intuito de apresentar o embasamento teórico realizado para elaboração deste
estudo, iniciou-se com um breve apontamento acerca do histórico do ensino híbrido, destacando
o início deste modelo no Brasil. Em seguida, os modelos do ensino híbrido foram mencionados,
enfatizando a importância de adoção nas salas de aula, finalizando com apontamentos que tratam os desafios do ensino híbrido, bem como as possibilidades de inserção na educação.
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concepção de ensino, transformando o aluno
protagonista de sua aprendizagem, situação
que reflete positivamente na minimização de
No Brasil, o processo educacional ain- distâncias entre a teoria e a prática educacioda apresenta características tradicionais, com nal.
perspectivas de aprendizagem voltadas a séDe acordo com Gomes (2014, p.22):
culos anteriores, estruturado e organizado em
práticas didáticas que não consideram a ino- “Ao inserir as tecnologias na educação, o provação como uma possibilidade de melhorias à fessor amplia as possibilidades de pesquisa
virtualmente, favorecendo a comunicação dinâqualidade do ensino (HOFFMANN, 2016).
mica com seus alunos”. Com relação às defiMesmo diante de avanços sociais e nições de ensino híbrido, a maioria dos estutecnológicos, muitas instituições de ensino diosos que abordam a temática classificam, de
ainda resistem à inserção das tecnologias da forma geral, como uma proposta metodológica
comunicação e informação em sala de aula, de junção de dois modelos de aprendizagem:
fragmentando o conhecimento em disciplinas o modelo presencial, em que o processo ocorque abordam conceitos descontextualizados, re em sala de aula tradicionalmente e o modelo
determinando a divisão escolar em faixa etária, online, que faz uso das tecnologias digitais a
sem considerar as particularidades de aprendi- fim de proporcionar o ensino (CHRISTENSEN,
HORN E STAKER, 2013).
zagem do sujeito (SILVA E PEREZ, 2012).

CONTEXTO HISTÓRICO DO ENSINO
HÍBRIDO

De acordo com Bacich (2016), felizmente, algumas escolas já identificaram a necessidade de inovação do processo de ensino-aprendizagem, propondo aos estudantes
muitas inovações relacionadas à abordagem
dos conteúdos e metodologias docentes.
Christensen, Horn e Staker (2013) afirmam que a educação e as tecnologias devem
representar a unificação da aquisição do conhecimento, transformando a informação em
algo potencialmente significativo ao estudante, pois além de favorecer a aprendizagem, as
tecnologias podem reduzir as dificuldades de
aprendizagem, refletindo em resultados positivos em relação aos objetivos estabelecidos
para os conceitos estudados em sala de aula,
bem como dinamizando as formas de aprendizagem.
Barreto (2011) ressalta a necessidade e importância do docente em compreender como ocorre a inserção das tecnologias
nas instituições de ensino, evitando limitar sua
prática docente em trabalhos com textos e linguagens engessadas, mas buscando a criação
de condições que consideram a tecnologia em

Para Bacich (2016), no modelo híbrido, a intenção é que professores e os alunos
possam ensinar e aprender em tempos e locais diferentes. Como exemplo, o autor menciona a possibilidade de no Ensino Superior
esse modelo relacionar-se a uma metodologia
de ensino a distância (EaD), com alunos aprendendo mesmo fora da instituição de ensino, ou
ainda semipresencial, que envolve a situação
presencial e a distância em um mesmo curso,
com algumas disciplinas ministradas na forma
presencial enquanto as demais são a distância.
Deste modo, é possível caracterizar o
ensino híbrido como a possibilidade múltipla
de aprender e ensinar em espaços e formas
variadas, considerando que a aprendizagem
ocorre por meio de um processo contínuo. A
sala de aula e o ambiente virtual de aprendizagem são elementos complementares, proporcionando o uso de inúmeras tecnologias para
a aprendizagem, além de possibilitar aos alunos a interação em tempo real, situação que
favorece a troca de experiências na construção
de conhecimentos (BARRETO, 2011).

1107

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Nos modelos representados pelo ensino híbrido, o professor não assume mais o
papel de detentor do conhecimento, pois todos os envolvidos no processo são responsáveis por oferecer alguma forma de ensino,
alcançando aprendizagem, ou seja, professor
e alunos constroem o conhecimento a partir
de conceitos discutidos e estudados, utilizando
ferramentas digitais e tradicionais, desde que
complementares (FANTIN, 2016).

Segundo Gomes (2014), inicialmente,
existência do ensino híbrido era mais evidente em países desenvolvidos, como os Estados
Unidos, iniciando-se no Brasil apenas no ano
de 2014, após uma reunião de pesquisadores
e estudiosos acerca da temática, que buscavam teorias para apresentação de novos métodos e modelos didáticos, a fim de garantir a
inserção da tecnologia em sala de aula, utilizando-se propostas pedagógicas dinâmicas e
contextualizadas.

De acordo com Hoffmann:
O professor inovador no ensino híbrido também assume uma nova atitude. Embora o professor desempenhe
o papel do especialista que possui conhecimentos e/
ou experiências a comunicar, mediando as situações
de aprendizagem, sendo o orientador das atividades do
aluno, de consultor, de facilitador, de alguém que pode
colaborar para dinamizar a aprendizagem do aluno, ele
desempenha o papel de quem trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos; numa
palavra, desenvolverá o papel de mediação pedagógica (HOFFMANN, 2016, p. 11-12).

Neste contexto, o ensino híbrido determina-se como parte de uma proposta metodológica que envolve a ação do professor em
situações de ensino e a ação dos estudantes
em situações de aprendizagem, existindo uma
troca entre estes, considerando a detenção de
diferentes habilidades, ou seja, o professor media a aprendizagem e simultaneamente, realiza
a troca de experiências e conhecimentos com
seus alunos, situação desenvolvida em espaços de ensino presencial e virtual.
Trevisani (2015) explica ainda que híbrido quer dizer misturado, sendo assim, o ensino
sempre foi mesclado, híbrido, ou seja, sempre
combinou inúmeros e diferentes espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos, tornando-se mais perceptível na atualidade, devido à
ampla mobilidade e conectividade. A partir das
definições do ensino híbrido, cabe ressaltar
sua trajetória até a chegada à educação brasileira para compreensão de sua importância ao
atual processo de ensino-aprendizagem.

A característica de um ensino com aspectos de educação mista, então, passou a ser
desenvolvida por pesquisadores, proporcionando a adoção de uma proposta pedagógica
em sala de aula, priorizando a formação no Ensino Superior, com testes em cursos privados
e públicos (HOFFMANN, 2016).
Nas redes públicas, a adoção da prática acabou sendo mais incerta, em decorrência da dependência de ações governamentais
para implementação. Já na educação privada,
a inserção do ensino híbrido foi recebida com
mais interesse, devido à possibilidade de incluir
recursos tecnológicos em modelos pedagógicos, favorecendo o processo de aprendizagem
dos estudantes, além de dinamizar a aquisição
do conhecimento de jovens e adultos (PINHEIRO, 2012).
A adoção do ensino híbrido pelas instituições privadas relaciona-se com a caracterização de um processo educacional inovador,
que desenvolve ações dinâmicas de aprendizagem, transformando o ensino tradicional em
algo motivador e estimulante. O ensino híbrido
pode ser associado às relações de integração
entre os saberes, valores e culturas à inovação
metodológica, embasada em ambientes de conhecimento além das salas de aula, com possibilidades de efetivação da aprendizagem de
modo virtual (HOFFMANN, 2016).
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De acordo com Trevisani (2015), o ensino híbrido intensifica a compreensão e percepção docente de que cada sujeito aprendiz
tem uma necessidade particular, sem considerar necessariamente as faixas etárias, ou seja,
duas pessoas com a mesma idade podem
apresentar habilidades diferentes para aprender, além de envolver de forma diferente com o
professor e com as tecnologias. Deste modo, o
ensino híbrido facilita a evolução do indivíduo,
uma vez que não se faz necessário o mesmo
ritmo de aprendizagem para uma turma.

aluno assume o centro do processo de ensino-aprendizagem, cabendo à escola e professores
o direcionamento da aquisição do conhecimento, desenvolvimento da autonomia e criticidade
do estudante, conforme figura 1.
Figura 1 – Caracterização do Ensino
Híbrido

No Brasil, as características do ensino
híbrido determinam a possibilidade de inserir a
tecnologia nos ambientes de aprendizagem, a
fim de que ocorram mudanças na adoção das
estratégias metodológicas, transformando o
ensino em algo personalizado ao aluno, permiFonte: HOFFMANN (2016, p.25).
tindo diferentes níveis em uma mesma turma,
como idades e ritmos de aprendizagem distinNeste contexto, o aluno está representos, além de considerar múltiplas combinações tado como objeto centralizador do ensino hípedagógicas, atendendo às necessidades par- brido, alcançando avanços no desenvolvimenticulares dos estudantes (GOMES, 2014).
to de suas habilidades e conhecimentos por
meio da mediação docente na inserção da tecPara Pinheiro (2012), as tecnologias nologia em espaços educacionais, bem como
podem auxiliar significativamente o processo a valorização da cultura escolar, de modo que
de ensino-aprendizagem, caracterizando uma a autonomia do aluno esteja evidenciada na
possibilidade de avanços dos estudantes, bem busca pelos interesses, considerando as cacomo a redução das dificuldades, uma vez que racterísticas e conteúdos estudados em cada
o ensino transforma-se em algo dinâmico, com- disciplina do currículo.
binando técnicas didáticas em aulas virtuais e
presenciais.
OS MODELOS DE ENSINO HÍBRIDO
O professor deixa de ser o detentor do
conhecimento e assume o papel de mediador,
considerando a possibilidade de desenvolvimento da autonomia discente, além de favorecer a criticidade, responsabilidade e postura ativa (CHRISTENSEN, HORN E STAKER,
2013).

Os avanços na tecnologia e as atuais
mudanças no perfil dos alunos, acabam direcionando as estratégias e metodologias de
ensino, transformando as ideias e conceitos
do ensino híbrido em uma tendência, oportunizando a capacidade de criação discente, bem
como o envolvimento e a responsabilidade
com a aprendizagem, respeitando as individuHoffmann (2016) faz uma representa- alidades e necessidades dos estudantes (MOção do ensino híbrido por meio de uma imagem RAN, 2015).
de engrenagens, que permitem a unificação de
todas as características educacionais em uma
proposta de inovação metodológica, potencializada em ambientes virtuais de aprendizagem. O
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Para Pinheiro (2012), a metodologia
híbrida caracteriza-se como um programa educacional, intencionando a formação por meio
de instrumentos interessantes a realidade do
aprendiz, destacando a aquisição do conhecimento em em ambientes virtuais, possibilitando o controle da temporalidade, espaço, ritmo,
entre outros aspectos relevantes.
De acordo com Moran (2015, p.26):
“A educação é híbrida quando contraditória às
políticas e modelos tradicionais e engessados
de ensino”. Portanto, a mudança nos modelos,
processos e estratégias de ensino é fundamental para atender a dinâmica atual de busca pelo
conhecimento, considerando os estudantes sujeitos que assumiram o protagonismo do processo de aprendizagem. Sendo assim, o tradicionalismo e convencionalidade não atendem
às atuais exigências educacionais que requerem proatividade, colaboração, personalização,
entre outros.
De acordo com Christensen, Horn e
Staker (2013), ao considerar o ensino híbrido como prática educativa, os alunos estão
centralizados no desenvolvimento das competências e habilidades, cabendo ao professor
respeitar os limites e tempo de aprendizagem
individual, podendo identificar as dificuldades
e potencialidades, em diferentes momentos e
espaços. Além disso, o ensino híbrido caracteriza-se como algo adaptativo, utilizado nas
escolas que possuem recursos tecnológicos.
O ensino híbrido pode ser classificado
de acordo com seus modelos, que exigem mudanças na infraestrutura da instituição, desde
as mais simples até as mais complexas, pressupondo o desenvolvimento, estímulo, mediação e análise dos pontos positivos e negativos.
Dentre estes modelos, destacam-se as categorias de ensino sustentadas, disruptivas e rotacionais (FANTIN, 2016).

Nos modelos sustentados, a caracterização do ensino híbrido mantém uma proximidade com o ensino tradicional, sem exigir um
rompimento pleno com as atuais propostas de
ensino. No caso dos modelos disruptivos, determinam-se pelo rompimento total com o ensino tradicional, elaborando novas e diferentes
estratégias de aprendizagem. Já os modelos
de rotação, são preferencialmente adotados na
educação, devido à possibilidade de alternação entre as atividades tradicionais e virtuais,
ampliando a interação entre professores e alunos (VALENTE, 2013).
Segundo Silva e Perez (2012, p.122):
“No modelo de rotação, as atividades escritas,
de leitura e discussão, podem ser realizadas
com ou sem a presença do professor, desde
que envolva uma tarefa, necessariamente online”. Os modelos de rotação ainda podem ser
divididos em submodelos do ensino híbrido,
como a rotação por estação, caracterizado pela
formação de grupos que executam diferentes
tarefas em um tempo predeterminado, buscando a alternância destas tarefas, de modo que
todos os grupos tomem conhecimento das atividades. Neste modelo, não existe a necessidade da presença docente em todos os grupos,
devido à possibilidade de discussão entre eles,
mas cabe ao professor acompanhar e identificar as principais dificuldades, auxiliando com
as dúvidas da turma (VALENTE, 2013).
Outra proposta do modelo de rotação
são as salas de aula invertidas, possibilitando
que os estudos sejam realizados em espaços
externos aos escolares, como a residência do
aluno. A aprendizagem ocorre por meio de vídeos, textos e pesquisas em ambientes virtuais, seguindo para a discussão em salas de
aula online, permitindo a troca de informação e
o enriquecimento das ideias. As salas de aula
invertidas caracterizam-se como a iniciação do
ensino híbrido, devido a simplicidade na aplicação, facilitando ao professor a familiarização
com tecnologias educacionais (FANTIN, 2016).
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No modelo de rotação individual, ocorre a realização de listas de exercícios, executadas na sala de aula e em ambientes virtuais,
objetivando a valorização dos caminhos a serem percorridos pelo aluno, que por sua vez,
estuda o conteúdo proposto, mas pode ampliar
suas pesquisas, além de identificar as principais dificuldades (SILVA E PEREZ, 2012).
Christensen, Horn e Staker (2013)
abordam mais dois modelos importantes: o
flex e o à la carte. No primeiro caso, os alunos
realizam os exercícios especialmente em ambientes virtuais, cabendo ao professor disponibilizar auxílio nas dúvidas que surgirem, caracterizando uma organização pouco comum
para o ensino brasileiro. Já no modelo à la carte, o próprio aluno assume a responsabilidade
pela sua aprendizagem, organizando parcerias
com o professor, possibilitando a dinâmica da
aprendizagem, que ocorre em diferentes locais
e momentos.

OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES
DO ENSINO HÍBRIDO
A consolidação do ensino híbrido, bem
como a reorganização das propostas de aprendizagem, depende da inserção de meios que
possibilitem ao currículo e à instituição de ensino uma quebra de paradigmas, a fim de oferecer situações de aprendizagem lúdicas e dinâmicas, que façam parte do cotidiano do aluno,
favorecendo a aquisição significativa do conhecimento ao direcionar a aplicação dos conteúdos aprendidos à realidade discente (PRADO,
2013).

Moran (2015) exemplifica a quebra de
paradigmas com a finalização de uma sequência semestral ou bimestral de aprendizagem,
de modo que se identifique os tempos de cada
estudante, compreendendo a possibilidade de
temporalidade mais ou menos acelerada, ou
seja, enquanto um aluno leva dias para aprender determinado conceito, outro pode levar hoOutro modelo significativo é o virtu- ras apenas.
al enriquecido, que não representa uma das
Os períodos predeterminados de aula
preferências adotadas pelos professores de
ensino híbrido no Brasil, pois rompe com os limitam a extensão do processo de aprendizamodelos educacionais existentes no país. Este gem, refletindo em um ensino menos eficaz,
modelo proporciona ao aluno a divisão de seu pois o modelo híbrido caracteriza-se pela personalização e flexibilidade do ensino, consitempo em aprendizagem online e presencial,
derando a possibilidade de aprendizagem em
permitindo a frequência na escola uma vez na
diferentes contextos e momentos, podendo
semana, enquanto nos demais dias, os estuocorrer na forma coletiva ou individual (GOdos são realizados em ambientes virtuais (VAMES, 2014).
LENTE, 2013).
Os modelos mencionados ainda são
enriquecidos na adoção da prática mista, cabendo ao docente a escolha pelas estratégias
mais funcionais para uma determinada turma
de alunos, além de corresponder aos objetivos estabelecidos para o processo de ensino-aprendizagem. A intenção é proporcionar
espaços diferenciados, atendendo as necessidades discentes, respeitando os ritmos variados, bem como as limitações e potencialidades (HOFFMANN, 2016).

Conforme afirma Calvo (2016, p.47):
“O ensino consiste no desenho de experiências que estimulem o potencial de alunos e projetistas, funções que se intercambiam em um
fim comum”. Sendo assim, faz-se necessária a
construção de um Projeto Político Pedagógico
que objetive o desenvolvimento integral do aluno, além de considerar o meio como espaço
estimulador da aprendizagem, sem que ocorra
a desconexão entre teoria e realidade, pois ensinar e aprender exige flexibilidade, adaptação
curricular e qualidade ao possibilitar a inserção
da comunicação e pesquisa à educação (MORAN, 2015).
1111

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Neste contexto, um dos maiores desafios na realização do ensino híbrido é a superação da aprendizagem fixa e estagnada, inovando as estratégias e metodologias, de modo
que ocorra a personalização do ensino, além
do preparo docente para lidar com as necessidades dos alunos. Os currículos escolares
precisam ser reconfigurados, a fim de que as
atividades escolhidas atendam às exigências
discentes e docentes (CALVO, 2016).

A inserção da tecnologia apenas, não
garante qualidade ao processo de ensino-aprendizagem, pois escolas que inovam na
educação são aquelas que dispõem de recursos e espaços, mas especialmente, que contem com uma equipe de professores e gestores preparados, que dominem as estratégias
de aprendizagem com perspectiva inovadora,
alterando a educação para, posteriormente,
transformar a realidade social (CALVO, 2016).

Para Bacich (2016), as mudanças iniciais dependem do investimento na formação
dos professores, pois existem escolas com
estruturas adequadas ao ensino híbrido e personalizado, mas que apresentam ausência de
preparo docente, contando com profissionais
que ainda resistem na aceitação do ensino inovador, deixando de aceitar a inserção de tecnologias digitais para facilitar a aprendizagem
dos alunos.

Os desafios na inserção do ensino híbrido, voltados à formação docente, podem
ser reduzidos quando o professor assume uma
postura de mediador, compartilhando saberes
e trocando experiências por meio da comunicação com os alunos, de modo que ocorra a
facilitação ao processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, o aluno alcança autonomia
e responsabilidade em sua formação e desenvolvimento, transformando o ensino em algo
dinâmico, interessante e significativo (PRADO,
2013).

Gomes (2014) ressalta a importância
de mudanças progressivas, que não proponham uma radicalização das práticas didáticas,
mas que aceite transformações em crescimento, favorecendo a participação efetiva do aluno
e a interação do professor com as mudanças.
A formação docente precisa estar embasada
na reflexão, fundamental em qualquer situação
que exige a ação humana, cabendo a percepção da necessidade de reformas nos processos de formação, direcionando o professor à
inovação de suas práticas. Além de ensinar os
conteúdos, a formação docente requer promover desafios, permitindo ao professor a intervenção, transformação e construção de estratégias, metodologias, práticas pedagógicas e
didáticas educacionais (HOFFMAN, 2016).

Para Moran (2015), as mudanças não
representam um processo simplificado, mas
aos poucos, as escolas assumiram o papel de
instituição inovadora, aberta e flexível, exigindo
mudanças no perfil docente que segue um currículo baseado em conteúdos próprios de cada
disciplina. A proposta de inovação é envolver
questões sociais, estruturais, formativas e reflexivas, a fim de que os conceitos ensinados e
aprendidos sejam uma situação conjunta, sustentada, norteada e dimensionada.
Assim também deve ocorrer com as
avaliações no ensino híbrido, priorizando a elaboração de estratégias, a fim de que ocorram
avanços na qualidade do ensino. A avaliação
utilizada para classificar, mensurar e excluir
precisa caracterizar-se como obsoleta, abrindo espaços para a inserção de uma avaliação
reconfigurada, que propõe a reflexão docente para reorganização da prática pedagógica,
considerando cada aluno como único, que
apresenta dificuldades e potencialidades em
diferentes situações de aprendizagem (TREVISANI, 2015).
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De acordo com Christensen, Horn e
Staker (2013), a personalização do ensino envolve também a transformação das avaliações,
possibilitando uma aproximação entre currículo
e aluno, cabendo ao professor adotar estratégias que intencionam o alcance dos objetivos
da disciplina e dos conteúdos, permitindo a realização de avaliações contínuas, favorecendo o
retorno ao estudante e priorizando a retomada
dos conceitos insatisfatórios, enxergando cada
necessidade individual do grupo de alunos.

Na figura 2 é possível identificar diferentes possibilidades que podem ser adotadas
pelo professor que trabalha o ensino de maneira híbrida, considerando as troca de informação e conhecimento desde espaços como
redes sociais e correios eletrônicos, até a construção de espaços próprios para discussões
sobre a disciplina, como comunidades online e
videoconferências. O acesso ocorre de maneira dinâmica e permite a socialização entre os
estudantes de forma rápida, além da ampliação de pesquisas em ambientes virtuais.

A postura docente precisa estar em
concordância com a perspectiva motivadora,
incentivadora e mediadora do processo de ensino-aprendizagem, caracterizando o professor
como sujeito facilitador dos saberes, estimulando a capacidade criativa e crítica dos seus
alunos, além de direcionar à aquisição da autonomia discente (CALVO, 2016).

Deste modo, o papel do professor exige mudanças na prática didática, mas inclui a
necessidade de transformação na relação com
os alunos, enxergando as necessidades individuais, proposta inicial do ensino híbrido que,
antes de intencionar a inserção de tecnologias
na sala de aula, propõe a promoção do aprendizado protagonista, dinâmico, significativo,
Não cabe mais a classificação discente que desperte a formação plena do aluno como
como sujeitos que aprendem em sala de aula profissional e cidadão (PRADO, 2013).
apenas quando acompanhados do professor,
mas é preciso a compreensão de que os alunos
são protagonistas da própria aprendizagem, de
acordo com o interesse pelo assunto estudado,
conforme a representação de Gomes (2014)
na Figura 2.
Figura 2 – Possibilidades do Ensino Híbrido

‘
Fonte: GOMES (2014)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as revisões bibliográficas realizadas para elaboração deste trabalho, observou-se a necessidade de mudanças na educação, que não atende mais os mesmos perfis de
alunos como antigamente, devido à possibilidade de alcance à informação com facilidade. Os
alunos atuais caracterizam-se pela comunicação dinâmica e múltipla, que ocorre em diferentes
espaços e momentos.
Os alunos contemporâneos podem ser identificados como sujeitos protagonistas de sua
aprendizagem, uma vez que buscam as informações em ambientes além das salas de aula, não
cabendo mais ao professor o papel de detentor único do conhecimento. Estes alunos descartam o que não agrada e conseguem responder aos questionamentos em diferentes áreas do
conhecimento.
Diante desta realidade, observou-se que os muros da escola não apresentam o conhecimento com a mesma rapidez que os ambientes virtuais, apontando a importância da reorganização dos currículos e conteúdos estudados, a fim de que a escola transforme-se em um espaço
de formação significativo, que interesse o aluno e proporcione uma aprendizagem de qualidade,
conciliando o desenvolvimento e aquisição dos saberes ao dinamismo e eficácia da informação
online.
Para tanto, a inserção do ensino híbrido aos ambientes de aprendizagem propõe a interação entre o ensino mais tradicional (que conta com a participação dos alunos em espaços
físicos coletivos de debate) ao ensino virtual (que intenciona a troca de informação mais veloz e
acentuada). A personalização do ensino precisa estar em foco, ou seja, a possibilidade de demonstrar ao aluno a necessidade da combinação entre os estudos virtuais e os encontros com
os colegas e professores.
A adoção de uma proposta de ensino híbrida requer a quebra de paradigmas, assumindo as necessidades de cada aluno, bem como a impossibilidade de uma aprendizagem igual
para todos, considerando as particularidades de temporalidade e espaço para cada estudante.
Além disso, o ensino híbrido requer a reorganização do espaço escolar, de modo a oferecer uma
infraestrutura adequada, com recursos tecnológicos que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento das competências e habilidades fundamentais para
a formação plena dos alunos.
A escolha pelo ensino híbrido exige novas posturas, considerando a inovação como parte fundamental da inserção de modelos educacionais que condizem com a
realidade discente. Sendo assim, faz-se necessária a formação docente
para qualificação e atualização das práticas didáticas, de modo que o
professor assuma o papel de mediador e facilitador, evitando a resistência na mudança de estratégias pedagógicas, quando for preciso.
O professor deve filtrar a informação, transformando-a em
conhecimento, adaptando as metodologias às reais necessidades
dos alunos, possibilitando as inovações que determinam o alcance
na qualidade de ensino, permitindo a extensão para novas pesquisas e
intencionando os avanços na educação.
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A CONTRIBUIÇÃO DOS BRINQUEDOS PARA A
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: As crianças são sempre tão curiosas para explorar e aprender coisas novas. Eles estão constantemente interessados no mundo ao seu redor e sua natureza ativa de exploração
faz parte do crescimento. Os professores podem ajudar seus alunos a crescer e entender o
ambiente. Os brinquedos educativos apoiam o desenvolvimento das crianças, aumentando
seu QI, satisfazendo sua curiosidade, ajudando-as a aprender sobre o mundo ao seu redor e
também são uma ótima fonte de diversão. Os diferentes modelos de brinquedos educativos
também incentivam a criatividade das crianças. Alguns brinquedos que podem ser manipulados em várias formas e estruturas ensinam às crianças como uma variedade de coisas acontece. No entanto, os professores devem escolher brinquedos apropriados para cada faixa etária.
Para crianças mais novas, brinquedos coloridos despertam seu interesse, enquanto brinquedos complexos, como quebra-cabeças de madeira, podem capturar a atenção de crianças
mais velhas. Portanto o Lúdico deve ser utilizado durante o período de alfabetização, estimulando assim, de forma significativa o processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Exploração; Interesse; Professores.
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INTRODUÇÃO

O

s brinquedos educativos são projetados de forma a aumentar a alfabetização , a
coordenação olho-mão, a memorização, as habilidades motoras e a identificação
das crianças .

As crianças que desenvolvem adequadamente essas habilidades provavelmente terão
seu QI aumentado gradualmente. Como os brinquedos educativos devem ser divertidos e agradáveis, as crianças podem ter tempo suficiente para aprender detalhadamente e reter habilidades práticas,
Cada criança em suas brincadeiras comporta-se como um poeta, enquanto cria seu
mundo próprio ou, dizendo melhor, enquanto transpõe os elementos formadores de seu mundo
para uma nova ordem, mais agradável e conveniente para ela (freud apud kishimoto, 2000, p.
57).
Diferentes tipos de brinquedos educativos estão ligados ao desenvolvimento de sentidos
específicos. Os sentidos mais comuns que os brinquedos educacionais buscam desenvolver
incluem o senso de toque, visão e audição. Por exemplo, brinquedos brilhantes com cores diferentes aprimoram o senso de visão. Por outro lado, o sentido da audição pode ser aprimorado
com brinquedos que produzem sons diferentes.
À medida que as crianças crescem usando brinquedos educativos, existem sons, materiais e cores que eles vão adorar. Dessa forma, eles podem expressar como se sentem em
relação às experiências individuais. Como resultado, as crianças podem ter uma personalidade
desenvolvida e aprimorar suas habilidades de comunicação.
Uma das principais importâncias dos brinquedos educativos é sua capacidade de desafiar a mente de uma criança. Brinquedos como quebra-cabeças de madeira incentivam as
crianças a pensar enquanto seguem uma sequência passo a passo de resolver um problema
específico. Diferentes quebra-cabeças variam em complicações. Quanto mais complicado é um
quebra-cabeça, mais energia, atenção e pensamento são necessários para as crianças,
Aquele que brinca pode sempre evitar aquilo que não gosta. Se a liberdade caracteriza
as aprendizagens efetuadas na brincadeira, ela produz também a incertitude quanto aos resultados. De onde a impossibilidade de assentar de forma precisa às aprendizagens na brincadeira.
Este é o paradoxo da brincadeira, espaço de aprendizagem fabuloso e incerto (WAJSKOP, 2007,
p. 31).
Alguns brinquedos educativos, como o jogo de fechar a caixa, permitem que a criança
resolva problemas matemáticos. À medida que aprendem a resolver quebra-cabeças e a fornecer soluções matemáticas usando esses brinquedos, eles podem lidar com problemas da vida
real com mais eficiência. Ao pensarem nas diferentes maneiras de resolver os quebra-cabeças,
suas mentes crescem e, com o tempo, desenvolvem habilidades de resolução de problemas.
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As crianças nascem com um incrível senso de curiosidade. Em seus esforços para entender o ambiente ao seu redor , as crianças exploram curiosamente os objetos ao redor. Com
brinquedos educativos divertidos para crianças, há uma experiência segura de brincadeiras imaginativas, design e construção criativos, experimentação e exploração.
Os brinquedos educativos não são apenas úteis no desenvolvimento de habilidades,
mas também no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais entre as crianças. A maioria dos brinquedos educacionais disponíveis para crianças exige que elas brinquem e interajam
com outras crianças ou adultos. Ao brincar com outras crianças, as crianças encontram pistas
sociais e emocionais, como raiva, riso e choro.
Dessa forma, eles podem entender e se adaptar a diferentes situações emocionais. O
uso de brinquedos educativos gira em torno de atividades como capitania, compartilhamento,
espera pela sua vez e diversão, atributos importantes para o desenvolvimento social.
As crianças têm um intervalo de concentração mínimo. Eles rapidamente se desmotivam
e desinteressam das coisas e das pessoas também. Sem as ferramentas certas, eles provavelmente perderão muito em seus estudos e outras atividades. É aqui que entram os brinquedos
educacionais. Eles tornam o aprendizado divertido e gerenciável, e aumentam o interesse de
uma criança pelo aprendizado. Com esses brinquedos, as crianças podem adquirir novas habilidades enquanto brincam.
A criança é um ser em transformação, e a escola é um lugar apropriado, ou o mais
adequado para ajudá-la a descobrir o mundo e a sociedade em que ela se insere, dessa forma,
ao brincar, jogar, cantar a criança facilita a forma de se comunicar com aqueles que precisam
relacionar-se com ela, por meio de uma linguagem própria aos seus devaneios e às suas próprias fantasias imaginárias, colocando em prática seus conhecimentos, podendo pensar nas
situações da realidade imediata.
É por meio do brincar que diversas relações se estabelecem entre a criança, adultos e
outras crianças. A criança é um ser total, em que as ações corporais realizadas durante o brincar
permitem que ela se desenvolva socialmente, afetivamente, fisicamente e cognitivamente.
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A CRIANÇA

O 1º estágio descrito é o Sensório-Motor, nele o pensamento é constituído pelas sensações (sensório) e pelos movimentos (motor),
dando o nascimento da inteligência a partir da
incorporação, feita pela criança do mundo e de
si mesma, podendo diferenciá-los.

A concepção de criança que temos
hoje, como um ser humano, sujeito social e
histórico que faz parte de uma organização familiar, dentro de uma determinada cultura, com
direitos e deveres; é muito recente e veio senSaindo, assim, a criança de um estágio
do construída ao longo da história de forma
de puros reflexos e se desenvolvendo até alheterogênea.
cançar o início do pensamento representativo,
No início da civilização, em sociedades que se dá com a noção de permanência de obprimitivas e por muito tempo, crianças eram jetos, ou seja, a criança percebe que o objeto
tidas como adultos, participando desta vida continua a existir mesmo que este não esteja
social e agindo como tal. Só na época da Re- presente ao seu campo visual.
volução Francesa, que Rousseau (1712-1778)
Piaget (1982) afirma, então, que existe
revolucionou esta concepção. Para ele, (IN:
Elias, 2000, p. 30): “A criança não é um adulto inteligência antes mesmo da linguagem.
O 2º estágio é o Pré-Operacional, onde
em miniatura, tem sua própria história, é um
ser concreto e real, que desde cedo já constrói a criança inicia, por isso o conceito pré, o desenvolvimento de aspectos lógicos. São eles:
suas próprias experiências”.
Assim, a criança foi desempenhando
diferentes papéis nas sociedades e seu desenvolvimento tornou-se foco de pesquisas. No
Brasil, é considerado criança, todo e qualquer
indivíduo que tenha entre zero e doze anos, de
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990).

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
SEGUNDO PIAGET E VYGOTSKY
Dois grandes estudiosos pesquisaram e desenvolveram teorias sobre o desenvolvimento da criança, são eles: Piaget (IN: O
nascimento da inteligência da criança: 1982)
e Vygotsky (In: A formação social da mente:
o desenvolvimento dos processos psicológicos
superiores, 1991).
Assim, a seguir será explicitado o processo de desenvolvimento cognitivo da criança
em contato com o meio, até cerca de 6 anos,
segundo a teoria de Piaget (1896-1980). O
autor descreveu estágios de desenvolvimento
que se definem pela lógica utilizada pela criança ao lidar com seus pensamentos em cada
etapa de sua vida.

• Ausência de transitividade: a criança ainda não é capaz de fazer relações conceituais.
• Ausência de conservação: a criança
ainda não se dá conta que objetos
podem ser transformados e manterem a mesma quantidade, peso ou
volume.
• Irreversibilidade do pensamento: o
pensamento da criança ainda tem
apenas um sentido, sem que o produto final possa retornar ao seu estado primeiro.
• Raciocínio transitivo: a criança ainda não é capaz de fazer generalizações (pensamento indutivo) ou tirar
conclusões (pensamento dedutivo).
• Egocentrismo cognitivo: a criança
ainda não consegue coordenar diferentes pontos de vista (PIAGET,
1982).
Porém, a marca inicial deste estágio é
o surgimento da Função Simbólica, capacidade da criança em representar coisas sem que
esta esteja presente, ou seja, diferenciar o significado (coisa) do significante (representação
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da coisa). Possibilitando a ela capacidade de
Portanto, Piaget e Vygotsky demonsbrincar de faz de conta, imitar, falar, escrever, tram em seus estudos que as capacidades de
desenhar e jogar (PIAGET, 1982).
conhecer e aprender são constituídas pelas
trocas realizadas entre sujeito e meio, caracteriO autor deixou claro em seus estudos, zando os desenvolvimentos motores, afetivos e
que estas etapas aparecem nesta ordem e não cognitivos infantil num processo dinâmico que
em outra qualquer, sendo uma etapa a prepa- se dá de forma simultânea e integrada, tendo
ração para a etapa seguinte, e também não a própria atividade da criança como seu princiestabeleceu idades para que estas aconteces- pal elemento.
sem, dando sempre variações, afinal, para ele,
o desenvolvimento depende da interação do
De acordo com o modelo epistemosujeito com o meio.
lógico Construtivista Interacionista sustentado
pelos dois estudiosos Jean Piaget (cognitivisMas Piaget restringiu-se apenas ao de- ta) e Lev Vygotsky (sócio-histórico), o desensenvolvimento cognitivo sem ressaltar outros volvimento do sujeito se dá a partir da interaaspectos – afetivos, emocionais, que também ção deste com o meio que o cerca, ou seja, o
se desenvolvem a partir da interação com o ou- desenvolvimento se dá por causa da relação
tro. Quem descreve esses outros aspectos do que se estabelece entre o sujeito, com toda
desenvolvimento do ser humano é Vygotsky.
sua carga genética e dispositivos biológicos,
Para ele (1991), a construção de pen- bem como sua história pessoal acumulada, e
samento e da subjetividade é um processo o meio onde está inserido, que compreende
cultural, o homem extrapola suas capacidades uma série de fatores que vão desde os objetos
sensoriais pelo uso de instrumentos construí- materiais até os valores morais, passando nedos por meio do trabalho coletivo no qual in- cessariamente pela existência do outro.
terage com outros homens e pela linguagem
desenvolvida em sociedade.
Considera o homem um ser bio-psico-histórico-social, ou seja, com uma base biológica que interage com o meio, modificando-o
e modificando a si mesmo. Essa interação só
é possível através da mediação, processo pelo
qual algo se interpõe entre o sujeito e o objeto, facilitando essa relação e possibilitando o
desenvolvimento integral do ser. Dessa forma,
para Vygotsky, toda função psicológica superior manifesta-se, primeiro, em uma situação
interpessoal e depois em uma situação intrapessoal.
Assim, segundo Elias (2000, p. 7): “[...]
no processo de aprendizagem participam também, além dos aspectos biológicos e psicológicos, descritos por Piaget, o contexto histórico, político e social de cada indivíduo”.

IMPORTÂNCIA DOS BRINQUEDOS
EDUCATIVOS E A APRENDIZAGEM
Brincar é importante para as crianças.
É a melhor maneira de começar a aprender.
Brinquedos de aprendizagem para crianças
são as melhores ferramentas para brincar e
aprender. As crianças não precisam de muitos
brinquedos, como você pode imaginar.
Portanto, compre brinquedos que
possam ser usados de maneiras diferentes.
Os melhores brinquedos para seus filhos são
abertos. Eles incentivam e desenvolvem habilidades imaginativas, criativas e de resolução de
problemas de seus filhos. Os brinquedos abertos incluem bolas, blocos, caixas de papelão,
fantasias, peças e pedaços astutos.
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As crianças são os melhores aprendizes, pois retêm muito do que aprenderam. Os
brinquedos educativos são importantes para
que bebês, crianças e pré-escolares tenham
uma experiência direta com o mundo e aprendam. A função básica dos brinquedos é criar
um tempo divertido para brincar.
Mas, brinquedos educativos ajudam
seus filhos a desenvolver habilidades fundamentais, como pensamento cognitivo e resolução de problemas. Os brinquedos de
aprendizagem para crianças são projetados
especialmente para ensinar habilidades específicas de que seu filho precisa em diferentes
idades. Eles os ajudam a aprender habilidades
específicas enquanto brincam.
Os brinquedos devem ser simples,
divertidos e seguros. Alguns brinquedos que
você pode comprar podem conter substâncias
tóxicas que são prejudiciais aos seus filhos. Os
brinquedos devem ser úteis para um jogo fácil e direto. Eles são obrigatórios e essenciais
para garantir o crescimento completo de seus
filhos. Cada criança tem sua própria preferência por brinquedos. A percepção visual de bebês e crianças pequenas é limitada. Portanto,
o professor deve se certificar que seja fácil de
brincar, benéfico, significativo e adequado ao
desenvolvimento das habilidades das crianças.
Os brinquedos são mais do que apenas diversão e jogos para crianças. A maioria
dos brinquedos oferecem pelo menos alguma
oportunidade para as crianças aprenderem. Os
melhores brinquedos envolvem os sentidos de
uma criança, estimulam sua imaginação e os
incentivam a interagir com os outros.
Os bebês estão ansiosos para aprender sobre o mundo ao seu redor e têm muito a
aprender. Cada nova forma, cor, textura, sabor
e som é uma experiência de aprendizado para
eles. Dar brinquedos ao seu bebê seguros e
estimulantes o ajudará a descobrir seus sentidos. Chocalhos e brinquedos que fazem música são os favoritos dos bebês. Brinquedos
com cores contrastantes são fascinantes para
os bebês e estimulam sua visão em desenvolvimento.

À medida que crescem, os bebês podem usar brinquedos para explorar a permanência de objetos e as relações de causa e
efeito. Eles também precisam de objetos como
blocos para ajudá-los a desenvolver habilidades motoras e coordenação olho-mão.
As crianças podem brincar com uma
variedade maior de brinquedos do que quando
eram menores. Eles ainda podem desfrutar de
alguns dos brinquedos com os quais brincaram quando bebês, e isso é bom. Os mesmos
blocos com os quais eles jogaram um ano ou
dois atrás podem proporcionar-lhes novas e diferentes oportunidades educacionais à medida
que seus conhecimentos se expandem. Mas
eles também precisam de brinquedos projetados para crianças da idade deles. Os blocos
de Lego oferecem uma oportunidade de aprender mais sobre cores e simetria enquanto desenvolvem suas habilidades motoras.
A sala de aula deve ser um local onde
se busque constantemente a eficácia no processo educativo por meio de momentos em
que os jogos e as brincadeiras possam estar
inseridos para auxiliar na construção de conhecimentos de maneira eficaz e contagiante. A
capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos, surge, nas
crianças, por meio dos jogos e das brincadeiras.
Por intermédio do brincar, a criança
atua, mesmo que simbolicamente nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes, podendo, assim, preparar-se
para a vida e seus diversos desafios, sem ter
diretamente vivenciado as situações em si.
Os jogos e brincadeiras são características inerentes ao ser humano, conseguindo construir sua personalidade por meio da
autonomia que esses recursos oferecem, e o
desenvolvimento integral da criança. Os benefícios didáticos dos jogos e das brincadeiras são procedimentos altamente importantes,
mais que um passatempo, é o meio fundamental para promover a aprendizagem.
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Considerando que a finalidade básica
da educação é o desenvolvimento integral da
criança, promovendo satisfação e autoconfiança, o processo de ensino aprendizagem deve
ser dinâmico. Segundo Kishimoto (1994, p.1):

A ludicidade envolve uma capacidade
de ação por iniciativa própria, portanto os jogos
e as brincadeiras são caracterizados por atitude, que corresponde a uma reação de estímulos externos, inerentes ao ser humano. Quando
as crianças atingem a idade pré-escolar, é hora
Para a criança, brincar é a atividade principal do dia- de começar a aprender sobre letras, números
-a-dia. É importante porque dá a ela o poder de tomar e habilidades linguísticas (KISHIMOTO, 1994).
decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer
a si, aos outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade
e identidade por meio de diferentes linguagens, de
usar o corpo, os sentidos, os movimentos, solucionar
problemas e criar (KISHIMOTO (1994, p.1).

Neste sentido, os jogos e as brincadeiras são ferramentas lúdicas que auxiliam
no processo de desenvolvimento da aprendizagem e da construção da identidade assim
como o interesse por novos conhecimentos de
forma dinâmica e prazerosa.
Os jogos e brincadeiras levam as crianças a contraírem diversas experiências, propiciam a interação com o outro, organizam seu
pensamento, tomam decisões, ampliam o pensamento abstrato e procuram maneiras diversificadas de jogar, produzindo conhecimentos
(KISHIMOTO, 1994, p.1).

Existem muitos brinquedos que incentivam esse tipo de aprendizado, desde quebra-cabeças simples de alfabeto até aparelhos
eletrônicos de alta tecnologia. Isso pode dar
ao seu filho uma vantagem, apresentando-o às
coisas que ele aprenderá na escola. As crianças que estão na escola podem complementar
seu aprendizado com brinquedos educativos
e divertidos. Dar a eles a oportunidade de se
divertirem enquanto praticam o que aprendem
na escola aumentará sua retenção (KISHIMOTO, 1994).
As crianças podem aprender muito
brincando. Quando você dá brinquedos educativos para criança e brinca com ela, ela oferece
uma chance de se relacionar com você, aprender e se divertir ao mesmo tempo. E tornar a
educação agradável ajudará a criança a reter
o que aprendeu e a desenvolver uma atitude
positiva em relação ao aprendizado.

Os jogos e as brincadeiras auxiliam o
desenvolvimento motor, o desenvolvimento da
linguagem, da percepção, da representação,
da memória, do equilíbrio afetivo, da apropriação de signos sociais e das transformações
significativas da consciência infantil (KISHIMOTO, 1994).
A aprendizagem estimulada por meio
da ludicidade torna-se significativa, possibilitando a ampliação do saber e da socialização.
A oportunidade de aprender de forma lúdica
estimula os alunos a se tornarem seres críticos
e ativos acerca da realidade do seu cotidiano,
despertando uma maior consciência de si mesmo e do outro (KISHIMOTO, 1994).
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AS BRINCADEIRAS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA A
ALFABETIZAÇÃO
Para Emília Ferreiro (2001): “os saberes que o aluno traz para a escola e como eles
devem ser trabalhados pelos professores, fazem parte da linguagem no processo de alfabetização”. Assim, podemos observar que os
processos de aquisição da leitura e da língua
escrita no contexto escolar devem considerar o
desenvolvimento das crianças, pois este começa muito antes da escolarização,
É útil perguntar através de que tipo de práticas a
criança é introduzida na língua escrita, não só no papel, mas também através dos meios de eletrônicos.
Se uma criança sabe ler, mas não é capaz de ler
um livro, uma revista, um jornal e se sabe escrever
palavras e frases, mas não é capaz de escrever uma
carta ela é alfabetizada, mas não é letrada (FERREIRO, 2001, p. 30).

A alfabetização é fundamental para nos
ajudar a entender nosso mundo. Desde o momento em que acordamos até o momento em
que dormimos, estamos constantemente fazendo o sentido do mundo ao nosso redor.
Alfabetização tem sido tradicionalmente
pensada como leitura e escrita. Embora esses
sejam componentes essenciais da alfabetização, hoje nossa compreensão da alfabetização
abrange muito mais.
A alfabetização é uma etapa muito importante em nossa vida, é nesse processo que
descobrimos o mundo das letras e da leitura.
Um processo bem elaborado, com objetivos e
metodologias adequadas pode ter resultados
futuros que definem a vida e o prazer pelas letras em muitas pessoas, portanto, os profissionais docentes, deste ponto de vista, são considerados como atores importantes de incentivo
e mediação na vida de seus alunos, pois, os
mesmos possuem a responsabilidade de se
qualificarem, refletirem e aplicarem metodologias eficientes, respeitando o contexto e os co-

nhecimentos prévios dos alunos (FERREIRO,
2001).
O professor tem também o papel de
proporcionar o contato direto do aluno com o
mundo da leitura, muitos de nossos alunos, não
têm a oportunidade de entrar em contato com
a leitura através da mediação de seus pais, por
isso, o professor também assume esse papel.
A leitura é uma alternativa pedagógica eficaz
na construção do interesse da criança pelos
estudos, pois, quando despertamos para a leitura no início da vida escolar, é grande a possibilidade de tornarmos adultos que adotam a
leitura como hábito e em consequência, conhecemos as formas corretas de escrever, pronunciar e compreender textos (FERREIRO, 2001).
O professor tem o papel de mediador
cultural, isto é, ele está entre a criança e a cultura, com todos os conhecimentos, valores e
procedimentos dos quais as novas gerações
necessitam e desejam se apropriar para viver
em nossa sociedade, necessita conhecer tanto
o sujeito quanto o objeto de sua ação, isto é,
a criança com a qual trabalha, os aspectos da
cultura na qual pretende inseri-la e as características específicas do conhecimento que pretende ajudar a criança a construir, no caso, a
linguagem escrita em toda a sua complexidade
(FERREIRO, 2001).
Sabemos que a familiaridade com
um conhecimento só se adquire com seu uso
constante. Assim, para o(a) professor(a) formar
leitores e produtores de texto, é necessário que
a escrita e a leitura sejam parte integrante de
sua vida e, sobretudo, que este tenha uma relação afetiva com essas atividades, realizando-as com prazer (FERREIRO, 2001).
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É claro que, quanto mais ler e escrever, mais condições o(a) professor(a) terá para
utilizar essas experiências ao ensinar seus alunos, mostrando a importância do uso desses
conhecimentos na sua interação com o mundo
e com as pessoas. Entretanto, como não basta
gostar de crianças para ser um(a) bom(boa)
professor(a), também não é suficiente apenas
ler e escrever para alfabetizar letrando (FERREIRO, 2001).
Para tal empreitada, o(a) professor(a)
precisa, em primeiro lugar, conceber a língua
escrita como objeto social que circula em nossa sociedade, atendendo às diferentes funções
de acordo com as necessidades de sua utilização. Precisa entender, ainda, que o fato de
a escola ter sido incumbida historicamente de
ensiná-la não a torna um conhecimento escolar, ou seja, a língua escrita não deve ser aprendida/ensinada meramente para cumprir tarefas
escolares. Assim, é fundamental que a leitura
e a escrita sejam trazidas para o ambiente escolar pensadas como um objeto social, o que
significa dizer que no processo de aprendizagem ela não deve ser dissociada de seus usos
(FERREIRO, 2001).
Construir a alfabetização de uma criança começa no nascimento e envolve aprender
a falar, ouvir, ler, entender, assistir, desenhar e
escrever. Os jogos e brincadeiras também devem ser valorizados por fazer parte da cultura
de um povo, onde possibilita uma aprendizagem significativa possibilitando à criança descobrir as palavras por meio do lúdico.
Todos os envolvidos na aprendizagem
precisam estar conscientes da importância que
os jogos e brincadeiras possuem na construção do conhecimento da criança. As reflexões
são necessárias e enriquecedoras, uma vez
que todos precisam estar envolvidos na educação.

Jogar e brincar ajuda a criança no seu
desenvolvimento como um todo, reduz sua
agressividade e auxilia na sua inserção na sociedade, bem como na construção de seu conhecimento. Por meio do lúdico a criança consegue comparar, analisar, nomear, associar,
calcular, classificar, compor, conceituar e criar.
Assim, a ludicidade traz o mundo para a realidade da criança, possibilitando o desenvolvimento de sua inteligência, sua sensibilidade,
habilidades e criatividade.
É notório que jogos e brincadeiras são
poucos utilizados no ensino fundamental como
recurso didático para o desenvolvimento de um
ambiente alfabetizador, já que os alunos e professores pouco se utilizam desse recurso didático. De acordo com Kishimoto (1994, p.13):
O jogo como promotor de aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser considerado nas práticas
escolares como importante aliado para o ensino, já
que coloca o aluno diante de situações lúdicas como
o jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-los dos conteúdos culturais a serem vinculados na
escola (KISHIMOTO, 1994, p.13).

Em todas as disciplinas escolares é
possível desenvolver atividades com jogos e
brincadeiras, que auxiliam a criança na transposição entre a língua oral e a escrita. Os jogos e as brincadeiras fazem parte do ambiente
natural da criança, ao passo que as referências
abstratas e remotas não correspondem aos
seus interesses.
A sala de aula deve ser um local onde
se busque constantemente a eficácia no processo educativo por meio de momentos em
que os jogos e as brincadeiras possam estar
inseridos para auxiliar na construção de conhecimentos de maneira eficaz e contagiante.
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A capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos, surge, nas crianças, por meio dos jogos e das
brincadeiras. Por intermédio da ludicidade, a
criança atua, mesmo que simbolicamente nas
diferentes situações vividas pelo ser humano,
reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes, podendo, assim, preparar-se para a vida e seus diversos desafios, sem
ter diretamente vivenciado as situações em si.

Como forma de abrir espaços para
esta reflexão do professor implantado espaços
de formação continuada - ATPC (antigo HTPC)
na escola, cursos em parcerias com outras instituições particulares e públicas e, hoje, cursos
fornecidos por meio da internet e outras tecnologias, como a videoconferência, por exemplo
– o professor está, pouco a pouco, assumindo
novamente o lugar de conhecedor de sua prática e está pesquisando essa realidade – fazendo curso de pós-graduação lato e stricto
No contexto histórico o professor tem sensu.
uma empreitada que se renova e se torna reflexiva a vários anos, a partir dos anos 80, o
Dickel (1998) analisa que os professopensamento de Jean Piaget ganhou inserção res “produzem em suas práticas, uma riqueza
no Brasil e foi responsável por mudanças ocor- de conhecimento que precisa ser, juntamente
ridas na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educom a s suas experiências, assumida como
cação), bem como nas políticas educacionais
ponto de partida de qualquer processo de
que haviam sido impostas pelo governo militar.
aperfeiçoamento de seu trabalho e de mudanSuas obras impulsionaram novas diretrizes e
ça na escola” (p.41).
práticas pedagógicas já que, para ele, é fundamental que a educação se ajuste às necessidaSegundo Tardif, “Parece banal, mas um
des do indivíduo para que se tenha um desenprofessor é, antes de tudo, alguém que sabe
volvimento livre, pleno e satisfatório.
alguma coisa e cuja função consiste em transNesse novo contexto surge então a pre- mitir esse saber a outros” (TARDIF, 2005, p.
ocupação com a formação do professor, que 31). Para esse autor, o saber do professor vem
é inadequada e acaba gerando conflito entre de diversos contextos sociais como, por exemgoverno/escola/sociedade, que daí surge uma plo, os grupos familiares, diversas instituições
diretriz para a formação do professor. Confor- e grupos diversos.
me afirma: Dolnikoff; Schuck; Nascimento; Sartório, 2007 :” É nessa estrutura educacional
que se ajusta a teoria do professor reflexivo,
o professor que acompanha sistematicamente
a sua prática e encontra alternativas para resolver os problemas cotidianos na prática escolar. Ou seja, o professor deve refletir sobre
as diversas atividades que ele desempenha no
âmbito do universo escolar para dar respostas
a cada situação inusitada.

Entretanto, a relação do professor com
os saberes não se reduz apenas a uma função
de transmissão de conteúdos e conhecimentos
já constituídos. Para Tardif (2005), o saber docente por ser definido como saber plural, em
sua prática emprega-se, no entanto, vários saberes como os saberes de formação profissional, (das ciências da educação e da ideologia
pedagógica), saberes disciplinares, saberes
curriculares e os saberes experienciais.

Geraldi, Messias e Guerra (1995) analisam que os professores, de acordo com o
pensamento de Zeichner (1995), não podem
figurar somente “como meros executores passivos de ideias concebidas em outra parte”, a
experiência docente é rica e pobre, de maneira
significativa, contribuir na construção de diretrizes educacionais.
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Os saberes de formação profissional
são aqueles que o professor adquire através
do conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, nesse
sentido, esses conhecimentos se transformam
em saberes de formação científica ou erudita,
que incorporada a prática docente, poderá se
transformar em prática científica ou em tecnologia da aprendizagem. Isso acontece através
da formação inicial ou continuada dos professores, pois é no “decorrer de sua formação
que os professores entram em contato com as
ciências da educação” (TARDIF, 2005, p. 37).

As crianças estão naturalmente interessadas no mundo ao seu redor. Diferentemente
das coisas que eles podem aprender jogando de forma independente (como prédios de
blocos tombam quando são mais pesados no
topo do que no fundo), devem ser ensinados
conceitos, habilidades e entendimentos de alfabetização. Eles precisam ser aprendidos com
outra pessoa.

O autor aborda ainda sobre os saberes
pedagógicos que são provenientes das reflexões sobre a prática educativa, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas
coerentes de representação e de orientação da
atividade educativa.

As crianças não podem aprender os
nomes das letras se ninguém lhes disser. Eles
não aprenderão relações de símbolos sonoros se não receberem letras e os sons que as
acompanham. Eles não podem aprender como
os livros funcionam se nunca foram lidos. Todos esses são precursores importantes da leitura convencional. Nos primeiros anos, temos
o luxo de ensinar esses conceitos de maneira
lúdica.

Muitos de nós são atraídos por livros
de histórias, porque é nisso que fomos criados.
No entanto, existem muitas mais opções para
crianças pequenas hoje. Ao expor as crianças
a uma ampla variedade de textos funcionais,
também as incentivamos a criar uma ampla variedade de textos funcionais.

Segundo RONCA (1989, p. 27) “O
movimento lúdico, simultaneamente, torna-se
fonte prazerosa de conhecimento, pois nele a
criança constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve o psicomotor e a
afetividade e amplia conceitos das várias áreas
da ciência”.

As crianças podem fazer sinais de trânsito para postar na área de quarteirão, uma lista
para uso no supermercado, um recibo para um
cliente na pizzaria ou uma carta a um amigo
para enviar pelo correio. Quando as crianças
vêem múltiplos propósitos para o texto, é mais
provável que encontrem um objetivo que lhes
seja importante. Em suma, ao expor as crianças a muitos textos e dar-lhes a oportunidade
de criar suas próprias, é mais provável que
elas incluam texto em suas vidas, não apenas
em suas brincadeiras.

O lúdico se torna fundamental na escola, porque por meio dos jogos e das brincadeiras a criança faz ciência, trabalhando a
imaginação e produzindo uma forma complexa
de compreensão e reformulação de sua experiência cotidiana. Os jogos e as brincadeiras
devem ser objetos de crescimento, possibilitando à criança a exploração do mundo, descobrir-se, entender-se e posicionar-se em relação
a si e a sociedade de forma lúdica e natural,
exercitando habilidades importantes na socialização e na conduta psicomotora.
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As atividades lúdicas servem como parceiras no processo ensino aprendizagem, contribuindo para que o processo de ensinar se
torne agradável e permita que a criança aprenda de maneira espontânea e significativa. O
processo de aprendizagem é constante e não
um fator isolado, por este motivo, é que cada
estágio da vida tem desafios que contribui para
o seu desenvolvimento. Por conseguinte, o ser
humano tem necessidade de ter contatos com
outras pessoas para acrescentar e/ou construir
novos conceitos.
Os jogos e brincadeiras, como instrumentos pedagógicos, têm sido fundamentais
no processo ensino aprendizagem, permitindo ao educador um modo de ensinar ao qual
ele consegue avaliar e ao mesmo tempo levar
um “conteúdo” de maneira prazerosa para as
crianças,
brincar é uma das atividades fundamentais para o
desenvolvimento da identidade e da autonomia. o
fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que
ela desenvolva sua imaginação. nas brincadeiras as
crianças podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. amadurecem também algumas
capacidades de socialização, por meio da interação
e da utilização e experimentação de regras e papéis
sociais (RCNEI, 1998, p.22).

Com as grandes formulações da nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB 9394/1996), e logo depois do lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), foi discutida minuciosamente a prática
pedagógica que a partir de então deu maior
importância ao lúdico no processo de aprendizagem e construção do saber.
Portanto, no contexto escolar, a ação
lúdica propõe manifestações que criam e recriam a possibilidade de imaginação e transformação da prática vivida do aluno, sendo que
o educador pode, com suas ferramentas, contribuir para o desenvolvimento da criança. Por
possuir uma definição diretamente relacionada
ao brincar, ao divertimento e ao encanto, terminando por transformar o ambiente em que
se encontram, as atividades lúdicas podem ser
interpretadas como qualquer ação ou atividade
que tenham como objetivo produzir prazer e
divertimento ao praticante no momento de sua
execução.
As brincadeiras e os jogos são fundamentais para o desenvolvimento da criança, na
descoberta de um mundo cheio de prazeres, e
por meio do lúdico podemos descobrir muito
sobre as crianças, sua vida, e seus anseios. O
processo de alfabetização é uma fase de descobertas, em que será introduzida a linguagem
como forma de escrita e de expressão e por
meio dos jogos e das brincadeiras as crianças
aprendem e desenvolvem atitudes morais e sociais.

O homem é um ser que produz cultura
e cria história, sendo esta passada aos seus
Alguns jogos que auxiliam no processo
descendentes, mas isto restringe a sua ação de alfabetização podem ser confeccionados na
no mundo. Pois sua capacidade de inventar, de sala de aula, como:
imaginar o leva a estar sempre superando seus
limites, buscando novos desafios e obstáculos.
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Palavrinhas nos Jornais, este jogo incentiva as crianças a terem mais contato com
os textos dos jornais e revistas. Essa brincadeira
pode ser realizada com mais de uma criança,
aumentando assim o nível de competitividade.
Materiais: Jornais e revistas. Tesoura sem ponta
para cada participante. Como jogar: O adulto
solicita que as crianças procurem palavras entre os textos. A criança que encontrar, recortar
e entregar a palavra primeiro ao adulto ganha
pontos. Alguns exemplos: palavra com a letra M,
palavra com sete letras, palavra no plural, entre
outras.

Não podemos pensar que esse tipo de
estratégia de trabalho se trate de uma receita, mas sim de uma busca de mecanismo de
apropriação de conhecimento, que deve ser
aprimorado de acordo com as necessidades
de cada sala. De acordo com os Referenciais
Curriculares Nacionais (1998):
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade
na elaboração de estratégias de resolução e busca
de soluções [...], estimula o planejamento das ações
e possibilitam a construção de uma atitude positiva
diante dos erros, uma vez que as situações se sucedem rapidamente e podem ser corrigidas de forma
natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, p.46).

Jogo da Rima: O objetivo deste jogo é
fazer com que os pequenos reconheçam a fonética das palavras e aprendam a relacioná-las.
Pode ser jogado com um ou mais participantes.
Materiais: papel, lápis e relógio. Como jogar: as
crianças devem escrever o maior número de paPodemos notar que as crianças quanlavras que rimam entre si durante trinta segundo brincam ao mesmo tempo em que estão
dos, por exemplo: carro, bola, terra, entre outros.
imaginando cenários, lugares, elas estão crianJogo da Forca: Um jogo que é velho do suas próprias regras, fazendo com que
conhecido dos adultos, a forca é um joguinho saiam do seu mundo diário, de convivência, e
que ajuda na aprendizagem do alfabeto e da se tornam sujeitos de sua própria imaginação.
composição das palavras. Materiais: Papel e
Caneta. Como jogar: o adulto deve pensar em
uma palavra e ao invés de escrevê-la, colocar
os tracinhos referentes a cada letra em um papel. A criança deverá “chutar” letra por letra até
completar a palavra. A cada letra que errar, é
desenhada uma parte do corpo do enforcado.
Ao interagir com jogos e a manipulação de materiais concretos, a criança tem a possibilidade
de visualizar e abstrair conceitos, desencadeando processos reflexivos desta ação, produzindo
aprendizagens significativas.

Ao participar de brincadeiras, a criança
interage, se solta, ficando mais fácil sua formação perante uma sociedade, aprende a trabalhar em grupos, as regras, a cooperação, a socialização e até mesmo a competitividade, elas
experimentam novas situações e descobrem
até onde são capazes de chegar. A alfabetização deve ser acima de tudo, um processo que
leva o ser humano a conquistar melhores condições de vida, construindo o conhecimento,
se tornando um cidadão crítico, promovendo
uma vida social mais estável, tendo um acesso
Boliche de letras: Objetivo: Montar pala- maior à cultura, mais facilidades em conviver e
vras a partir das letras do alfabeto. Como jogar: viver em sociedade.
Em garrafas pet escrever todas as letras do alfabeto. Providenciar uma bola de meia. Dispor
uma garrafa do lado da outra formando um triângulo. Cada criança deverá jogar a bola em direção às garrafas para derrubar o maior número.
Após derrubar as garrafas deverá falar uma palavra que inicie com a letra que está na garrafa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No mundo ultra competitivo de hoje, todas as oportunidades para transformar algo em
uma experiência de aprendizado devem ser aproveitadas. Durante o desenvolvimento da criança, é uma excelente ideia substituir brinquedos simples para passar o tempo com brinquedos e
jogos que podem fornecer um benefício educacional.
Para preencher essa necessidade, muitos fabricantes de brinquedos começaram a produzir brinquedos que não são apenas divertidos para crianças de todas as idades, mas também
bastante educacionais. As crianças desenvolvem-se de maneiras diferentes, em momentos diferentes, portanto os brinquedos devem sempre ser voltados para o seu nível de desenvolvimento
pessoal.
Seus brinquedos também devem ser interativos, desafiadores e abertos. Isso significa
que não há apenas uma solução para o desafio que o brinquedo oferece, mas que existem várias soluções e resultados para os jogos que incentivam a criatividade das crianças e aumentam
sua imaginação.
O brincar e o jogar constituem-se como importantes fontes de desenvolvimento e aprendizagem, possibilitando ao aluno apropriar-se de conhecimentos e habilidades no âmbito da
linguagem, da cognição, dos valores e da sociabilidade. É por meio do brincar e do jogar que
as crianças vão se constituindo como agentes de sua experiência social, organizando com autonomia suas ações e interações, elaborando planos e formas de ações conjuntas, criando regras
de convivência social e de participação.
A educação traz muitos desafios aos que nela trabalham e aos que se dedicam à sua
causa. Muito já se pesquisou, escreveu-se e se discutiu sobre a educação, mas o tema jogos e
brincadeiras é sempre atual e indispensável, pois seu foco principal é o ser humano.
Aprender a pensar sobre diferentes assuntos é muito mais importante do que memorizar
fatos e dados a respeito dos assuntos, cabendo à escola educar de forma inteligente e divertida.
Educar ludicamente deve ser um ato consciente e planejado, tornando o indivíduo consciente,
engajado e feliz no mundo, seduzindo as crianças para o prazer de conhecer, resgatando o
verdadeiro sentido da palavra escola, local de alegria, prazer intelectual, satisfação e desenvolvimento. Conclui-se então que por meio do lúdico na educação, conseguiremos uma escola
melhor e mais atraente para as crianças.
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A NEUROPSICOLOGIA NA CORREÇÃO DOS
PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM

RESUMO: A aprendizagem se configura como a mudança de comportamento devido ao processo de prática, assimilação e nova construção de conhecimento pautado em conhecimentos
anteriores. Essa assimilação está ligada aos processos neurais cognitivos. A compreensão deste como ele se dá, e como ocorrem estas associações é assunto primordial da neuropsicologia,
pois ela utiliza estas informações para compreender como se dá os processos. O professor
tem um importante papel na formação do indivíduo com dificuldades de aprendizagem já
que sua função diante da proposta inclusiva que vivemos, é de ser organizador e norteador
de uma proposta didática que contribua com o suporte pedagógico necessário para a construção de saberes específicos. Centrado nesta ideia, observa-se que por vezes o professor
não consegue isso sozinho, necessitando de apoio de outros profissionais. A neuropsicologia
consente-se uma nova maneira de ensinar e novas oportunidades para aprender, ampliando
os estímulos e desenvolvendo as crianças. Vygotsky (2007), afirma que a aprendizagem se
dá por meio das informações que o indivíduo recebe dentro das relações construídas com o
meio. Estas relações otimizadas pelo trabalho de suporte realizado pelo professor é que vai
oferecer estímulos adequados a criança, uma vez que a socialização é que contribuirá com a
oportunidade de realizar novas experiências sendo caminho para o processo de aprendizagem individualizado.

Palavras-chave: Neuropsicologia; Aprendizagem; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

D

urante muito tempo, a educação seguiu uma metodologia tradicional, separando
os alunos em grupos homogêneos e dividindo as salas em fortes, fracos, capazes, e com dificuldades, não respeitando as individualidades e as características
e habilidades de cada um.
As informações eram transmitidas pelos professores e os alunos simplesmente aprendiam, sem questionar sem refletir, somente gravavam o que se pretendia transmitir decorando a
fala do professor tomando aquilo como verdade única. E só se reproduzia.
Com a mudança de pensamento e as evoluções presentes no processo ensino aprendizagem permitindo que se compreenda que para o ensino ser eficiente deve-se ter princípio
colaborativo, onde o trabalho realizado se dá em grupo, em duplas, por meio da adaptação curricular, sendo desta forma transferida pelo aluno para um saber individualizado que lhe permitirá
agir diretamente sobre o meio após a apreensão do conhecimento.
É certo que o processo de ensino/aprendizagem é bem mais complexo do que se
pensava há algumas décadas, e as escolas não podem e não devem continuar ensinando as
gerações atuais por meio de metodologias arcaicas. Hoje, temos à disposição uma infinidade de
recursos, além de estudos e pesquisas científicas que podem nortear nossa prática.
Para que se compreendam as funções mentais que envolvem a aprendizagem simbólica, permitindo que se compreenda como se dá a organização funcional do cérebro tornando-se
um valioso recurso para os educadores uma vez que ao pensarmos que a aprendizagem se dá
por processos neurais, estamos falando de conhecer esta estrutura mais o fundo por meio da
neuropsicologia.
O objetivo principal deste artigo é compreender como a neuropsicologia pode contribuir
para a correção de problemas de aprendizagem considerando que para compreender como o
aluno aprende e quais os caminhos deve-se tomar para que ele consiga se desenvolver cognitivamente tornando assim a aprendizagem um processo mais agradável e significativo reformulando a forma de ver a educação ressignificando o papel da escola.
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É um erro não oferecer à criança a
A NEUROPSICOLOGIA NA CORREÇÃO
DOS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM oportunidade de suprir suas necessidades
Desde que a criança nasce, ela é convidada a conviver em um ambiente que lhe oferece uma educação em conjunto, pois a mesma ao nascer já é inclusa em uma sociedade,
pois esta aprende a viver com sua família, tendo neste local um ambiente de conhecimento
e desenvolvimento, construindo por meio de influências do meio sua forma de agir e pensar.
A forma de aprender não se dá da
mesma, cada criança aprende de um jeito,
cada uma tem seu ritmo, e dentro de cada uma
há habilidades únicas que permitem que cada
criança aprenda do seu jeito, valendo-se também das informações externas que ela recebe
em seu meio, aprender além de um fator de
desenvolvimento cognitivo diz respeito também
ao meio que a envolve.

de aprendizagem, pois a escola é responsável pelo desenvolvimento de todos os alunos
permitindo que ele alcance o sucesso no seu
desenvolvimento, pois desde que ela nasce ela
é convidada a conviver em um ambiente que
lhe oferece uma educação em conjunto, pois a
mesma ao nascer já é inclusa em uma sociedade, pois esta aprende a viver com sua família,
tendo neste local um ambiente de conhecimento e desenvolvimento, construindo por meio de
influências do meio sua forma de agir e pensar.

A neuropsicologia é a ciência que tem
por objeto analisar estas formas de agir e pensar, desenvolvendo o estudo das relações entre as funções do sistema nervoso e o comportamento humano (LURIA, 1966). Desta forma,
busca-se inter-relacionar os conhecimentos
da psicologia cognitiva com as neurociências,
desvendando as patologias fisiológicas que
envolvem o transtorno desenvolvendo racionalO papel da escola é ensinar, e por muimente a estratégia de tratamento (TABAQUIM,
to tempo ela fez isso em massa, condicionando
2003).
os alunos a produzirem conteúdos transmitidos
pelo professor, o mestre. O que podemos conA compreensão das alterações nos prosiderar uma falha imensa, pois não se trabalha
cessos neurais que permitem a aprendizagem
com máquinas na escola e sim com seres hufavorece compreender por que algumas vezes
manos, munidos de saberes, de desejos, vonos processos neurais sofrem alguns transtortades e opiniões.
nos que dificultam o processo, oferecendo
prejuízos para a criança colocando em risco
Hoje a escola é vista de outra forma,
seu futuro escolar, atrapalhando sua evolução
hoje ela visa desenvolver o indivíduo em todas
pedagógica dificultando o desenvolvimento da
as suas potencialidades respeitando a individusua inteligência. Tais transtornos podem se maalidade de cada um, tornando-se responsável
nifestar em dificuldades motoras e psicomotopor potencializar as habilidades e favorecer o
ras, de atenção, memorização, compreensão,
processo ensino aprendizagem de forma a condesinteresse, escassa participação e probletribuir com o desenvolvimento do pensamento
mas de comportamento.
do aluno desencadeando a aprendizagem.
O sentido que damos ao processo de
Após compreender o funcionamento
aprendizagem da criança, os objetivos que traneural da criança, o processo de aprendizagem,
çamos e a maneira como se faz a educação é
assim como seus transtornos, a neuropsicoloque determinará qual a recepção e utilização
gia oferece caminhos para que os professores
desta na vida da criança diante deste saber sisbem como outros profissionais que cuidam do
tematizado isto porque é maneira de propiciar
desenvolvimento da criança possam trabalhar
e oportunizar ações e momentos de busca do
intervenções que contribuam para a evolução
saber é que determinam se há ou não condido seu saber.
ção de avançar etapas de aprendizagem para
a criança (OLIVEIRA, 2008).
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No processo ensino-aprendizagem,
é preciso que se faça uma avaliação geral
da aprendizagem e por sua vez das funções
psicológicas levando em conta tudo o que a
criança já acumula de conhecimento e todo
o mecanismo cerebral, observado quais os
níveis de evolução ela já conseguiu alcançar.
A avaliação neuropsicológica da criança de
maneira ampla junto ao processo de ensino-aprendizagem permite estabelecer algumas
relações entre as funções corticais superiores,
como a linguagem, a atenção e a memória, e
a aprendizagem simbólica (conceitos, escrita,
leitura etc.), (COSTA, 2004).

A aprendizagem resulta da recepção e
da troca de informações entre o meio ambiente
e os diferentes centros nervosos. Desta forma,
a aprendizagem inicia com um estímulo de natureza físico-química advindo do ambiente que
é transformado em impulso nervoso pelos órgãos dos sentidos (ROMANELLI, 2003).
Para aprender precisamos ter um desenvolvido um nível de ativação e atenção concomitantes a capacidade de selecionar ideias
e observá-las, é preciso compreender que a
atenção aqui descrita envolve a capacidade
de focar e realizar a atividade sem perder o
foco da proposta realizado, estes elementos
são fundamentais também na neuropsicologia,
pois esta aguçam as atividades cognitivas e
estimulam os neurônios a se interessarem pelo
que se ensina.

O modelo neuropsicológico das dificuldades da aprendizagem busca reunir uma
amostra de funções mentais superiores envolvidas na aprendizagem simbólica, as quais estão, obviamente, relacionadas com a organização funcional do cérebro. Sem essa condição,
Quando a criança não tem desenvola aprendizagem não se processa normalmente vidas estas capacidades dentro de si, ou as
(COSTA, 2004).
tem, mas de forma precária, existe uma impossibilidade de aprendizagem dita, “normal” cauMuitos procedimentos utilizados para sando problemas nas abordagens necessádesenvolver a aprendizagem buscam o apoio rias para desenvolver os saberes, dificultando
da psicomotricidade, pois estes são conheci- aprendizagens necessárias como ler, escrever,
mentos prévios, para que o aluno tenha o equi- calcular, devido ao déficit cognitivo existente.
líbrio necessário para se desenvolver por meio
do conhecimento do próprio corpo e do moviO cérebro humano é um sistema commento.
plexo que estabelece relações com o mundo
que o rodeia por meio de fatores significativos
Outras capacidades tão importantes como: a especificidade das vias neuronais, que
quanto reconhecer-se no espaço e ter a per- da periferia levam ao córtex informações provecepção do corpo é necessário para desenvol- nientes do mundo exterior; e, a especificidade
ver a aprendizagem, prestar atenção, compre- dos neurônios, que permitem determinar áreas
ender, aceitar, reter, transferir e agir são alguns motoras, sensoriais, auditivas, ópticas, olfatidos componentes principais da aprendizagem, vas, etc., estabelecendo inter-relações funcioobtendo todas estas informações o sujeito tor- nais exatas e ricas que são de extrema imporna-se capaz de elaborar os pensamentos mais tância para o aprendizado (CIASCA, 2003).
complexos, graças a sua capacidade de interpretar e diante das suas capacidades senDito isso, entende-se que a aprendizasoriais emitindo assim, mas respostas que se gem se dá de forma vertical partindo dos reespera.
flexos, para as experiências multissensoriais
chegando às intenções desenvolvendo as
aprendizagens complexas como, por exemplo,
a leitura.
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Esta pode ser considerada um dos processos mais complexos da aprendizagem, pois
primeiro é necessário entender os grafemas,
para depois identificar os sons e a partir daí
perceber a palavra. Este processo de decodificação principalmente na língua portuguesa é
um processo complexo, pois existem muitas sílabas com sons próximos e letras que também
emitem o mesmo som (FONSECA, 1995).
Quando há uma disfunção em qualquer parte do cérebro, o aluno apresenta dificuldades que impedem de alcançar a real
aprendizagem, necessitando assim do apoio
da neuropsicologia para que ele se desenvolva
da melhor maneira possível.

Dentro deste fato é dada aos alunos a oportunidade
de construírem uma relação humana em cada atividade educacional, oferecida de maneira concreta
de forma que se permita a mobilização de saberes
fundamental e suas funções psicológicas (afetivas,
cognitivas, motoras, linguísticas) ao mesmo tempo,
modificando e desenvolvendo novos aprendizados
durante as múltiplas experiências (CIASCA, 2013).

Por sua vez, favorecem a apropriação
de códigos criados pelo homem dando sentido
a todas as relações com o mundo à natureza e
a cultura, estando interligadas a outros mundos
como a técnica, a ciência, a política e a arte,
fazendo parte da produção humana, relacionadas nelas mesmas.

Aprender pode ser entendido como o
processo de modificação e aperfeiçoamento
do modo de agir, sentir e pensar informações
após, construir a maturação orgânica de todas
as experiências, sendo este favorecido pelas
diferentes relações sociais que se estabelece,
Para que se aprenda existe a necessidade de
estímulos diversos e frequentes que estimulem
a construção de saberes diverso e desenvolvimento de habilidades gravando-as no cérebro
Percebe-se que a aprendizagem está (SALLA, 2011).
intimamente ligada a todo o processo de deDiante desta gravação cerebral, para
senvolvimento escolar, e esta permite que as
experiências anteriores servem de eixo nortea- que ela seja adequada tem-se a necessidade
dor para novos conhecimentos, transformando da atenção, uma vez que está intimamente ligaos saberes prévios em ponte de acesso para da ao desenvolvimento do pensamento, contrinovos processos, para isso é preciso garantir buindo para a formação da memória, apesar
o aluno um ambiente significativo e repleto de de próximas memória e atenção não significam
informações que permitam esta ligação dando a mesma coisa (SILVA, APUD SALLAS, 2011).
a ele condições orgânicas, condições emocioA plasticidade do cérebro permite que
nais para que compreenda o que está aconteeste se modifique em contato com o meio,
cendo.
transformando-se anatomicamente e funcionalUm dos aspectos fundamentais envol- mente diante das experiências vividas e assimividos com a aprendizagem é a valorização dos ladas, sendo que se as experiências não forem
processos neurais, além do fato de diferentes favorecidas ele pode sofrer uma desconexão e
formas de aprendizagem envolverem não só a falta de habilidade de alguns ou vários neurôcircuitos neurais diferentes, mas diversos me- nios impedindo o desenvolvimento.
canismos fundamentais, que devem ser ressaltados (CIASCA, 2013),
Esta nova forma de fazer Educação já
descrita, é de muita importância para este aluno, pois lhe são dadas oportunidades de se
perceber participante do processo, sendo parte do que se pretende ensinar, considerando
que todo sempre tem algo para trocar e ensinar, permitindo que todos se desenvolvam
dentro de suas capacidades e de seu tempo
de evolução.
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Compreende-se então que para aprender, dentro da perspectiva de desenvolvimento pautado na neuropsicologia, o ser humano
necessita da união desses diversos fatores:
emocional, motivação, atenção, plasticidade
cerebral e memória de forma que todos juntos
possam ampliar as condições de construção
de novos conhecimentos e habilidades para
sua formação.

É preciso encarar a escola como o
segundo local e formação do sujeito, a inserção destes em ambiente escolar adequado
estamos favorecendo o desenvolvimento psíquico da criança. Segundo Vygotsky (2007),
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
A criança com déficit necessita de aprendizado coletivo.
quantidade maior ainda de estímulos para se
desenvolver, e colocar-se em contato com o
De modo geral, o desenvolvimento do
mundo. E o professor necessita de informações indivíduo, deve ser observado como possível,
de como pode alcançar e estimular o interesse considerando tudo o que a criança já aprendo aluno para que ele consiga acompanhar os deu, criando intervenções pedagógicas para
objetivos propostos (OLIVEIRA, 2008).
que ela venha a aprender mais, promovendo o
desenvolvimento das suas habilidades.
Sabendo quais são os déficits
de estímulos, é possível que na organização
Estes transtornos de aprendizaescolar e na construção da proposta pedagó- gem vêm como consequência de uma dificulgica da escola, o professor, o coordenador pe- dade organizacional do sistema nervoso central
dagógico, possa favorecer metodologias que de grau leve, mas que causa consequências
contribuam com esta estimulação.
que atrapalham o desenvolvimento da criança,
Estes estímulos é que vão permi- já que atrapalham o desenvolvimento do seu
tir que se desenvolvesse uma sociedade mais fazer e aprendizado pedagógico.
humanitária, menos preconceituosa e mais justa, pois a proposta educacional aqui apresenEssas palavras: dificuldades, transtortada visa perceber o outro como ser integrante nos, distúrbios e problemas de aprendizagem
do todo, independente de suas limitações, per- são muito usados para identificar as alteramitindo que todos tenham acesso, e realmen- ções que muitas crianças apresentam na aquite participem da construção da aprendizagem sição de conhecimentos, de habilidades motooferecendo sua contribuição seja ela grande ras e psicomotoras, no desenvolvimento afetivo
ou pequena, mesmo tendo ciência que este e outras (Revista Neurologia Clínica, 2000).
desafio está longe de ser alcançado por completo.
Há alunos que apresentam dificuldades
para aprender, porém a deficiência de aprendiO reconhecimento destas diferenças, zagem não está ligada às atividades cognitiaceitando-as como desafios que devem ser vas, ela afeta outros sentidos como visão, audisuperados pela natureza humana, sem precon- ção, capacidade motora e equilíbrio emocional,
ceitos favorecem o aparecimento e o reconhe- mas a inteligência continua intacta, estas cacimento das potencialidades humanas, sendo racterísticas são atribuídas a crianças que são
possível permitir criar, descobrir e reinventar extremamente inteligentes, aprendem muito
novas estratégias pedagógicas que incluam ati- rápido mas não tem condições de permanecevidades que garantam a participação de todos rem quietos e concentrados durante uma ativios alunos, respeitando as dificuldades e restri- dade. Estas dificuldades podem se manifestar
ções de cada um deles, reconhecendo cada como dificuldades motoras e psicomotoras, de
uma das dificuldades reconstruindo a prática atenção, memorização, compreensão, desintepedagógica conforme a dificuldade apresenta- resse, impedindo a participação do aluno, cauda.
sando problemas de comportamento.
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Alguns sujeitos que possuem problemas de aprendizagem, apresentam grande
dificuldade na decodificação fonêmica, o que
compromete bastante a leitura de pseudopalavras, uma vez que elas não podem ser reconhecidas pela rota visual e esse reconhecimento está dependente da aplicação de regras de
correspondência grafema-fonema, essas pessoas podem ainda cometer erros semânticos
na leitura como, por exemplo, ler “sol” em vez
de “lua”.

ao aluno alguns meios para que ele realmente
seja incluso em um projeto cooperativo de ensino.

Para identificar estas alterações ocorridas no desenvolvimento cognitivo e comportamental, é preciso que a neuropsicologia
infantil seja um dos componentes essenciais
das consultas médicas periódicas da saúde
infantil, como o próprio pediatra, para que ela
consiga cooptar instrumentos adequados para
identificar o déficit, criando assim ferramentas
Tais características podem também de análise para tal finalidade.
causar erros visuais, confundindo palavras
como “mata” e “bata”, e erros morfológicos,
Estas avaliações são realizadas por tescomo trocas de prefixos ou sufixos, “estáva- tes neuropsicológicos e escalas para a avaliamos” por “estamos”. Relativamente à dislexia ção do desenvolvimento de suma importância
de superfície os indivíduos que têm dificuldade na prevenção e detecção precoce de distúrbios
na rota visual são identificados pela sua dificul- do desenvolvimento/aprendizado, indicando
dade em ler palavras irregulares.
de forma cuidadosa o ritmo e a qualidade do
processo e possibilitando um “mapeamento”
O desenvolvimento desta criança den- qualitativo e quantitativo das áreas cerebrais e
tro de uma proposta educacional baseia-se, suas reações cognitivas com o objetivo de reentão na união do trabalho da sala comum e alizar as intervenções terapêuticas adequadas
de apoio tornando extremamente importantes ao desenvolvimento da criança.
os conhecimentos da neuropsicologia para o
desenvolvimento de uma proposta educacional
Assim, nesta perspectiva de trabalho, a
efetiva.
educação deixa de ser individualizada e passa
Este trabalho oferecido pela sala de de forma coletiva a serem socializada dando
apoio não como substitui o trabalho pedagó- ênfase às habilidades específicas construindo
gico de sala de aula, mas complementa para um projeto coletivo que contribua para o deque o que é realizado dentro de sala de aula senvolvimento de uma sociedade mais justa
tenha um significado real e seja considerado e humanizada, onde se tolere as dificuldades
adequado para a própria classe comum.
e se valorize as habilidades individuais favorecendo toda a proposta educacional.
Considerando que o sucesso da proposta didático – pedagógico da sala comum é
Esta nova forma de fazer educação permuito mais de que somente socializar a criança mite não só fazer, mas também avaliar a edu, ele é, e tem o papel de ser integrador, norte- cação e o processo educativo que esta criança
ador e construtor de saberes realmente signi- se encontra considerando que a individualidaficativo a esta criança, necessitando assim de de está presente não somente na deficiência
apoio e suportes adequados para que seu su- mas em todas as crianças e que todos dentro
cesso seja eminente.
de seu tempo irão aprender, com os suportes
adequados e com as adaptações necessárias
É papel deste serviço especializado para suas necessidades.
oferecido pela Neuropsicologia,
contribuir
com ferramentas, informações e adaptações
A ideia de reformular a educação pauque não criem extremas modificações na pro- tando-a em trabalho coletivo que vise o real
posta educacional inicial, mas é seu papel aprendizado do aluno é que vai desenvolver
complementar a didática proposta por meio de o indivíduo autônomo e dono de seus saberes
metodologias complementares que permitam de maneira específica, permitindo que a crian1139
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ça com deficiência intelectual se veja como ser
também pensante e dono de saberes específicos que estimulados contribuirão para sua formação, e para a mudança dos olhares sociais
antes preconceituosos e desmerecedores, tornando-o tão ativo socialmente quanto aos outros alunos “ditos normais”.

de conceito, tendo seu favorecimento, sem causar danos ao sistema psicológico da criança.

Após o reconhecimento da construção
de conceitos de operações propriamente ditas,
pois ao contar automaticamente, cria-se novos
conceitos. A aprendizagem, portanto, ocorre
juntamente com a reflexão dos conceitos, faSendo muito importante, considerar, vorecendo o seu uso em situações problemas,
valorizar, e fortalecer as parcerias construídas que envolvam a avaliação.
dentro da unidade escolar, sendo de responsabilidade da sala de apoio, realmente apoiar e o
As atividades avaliativas propostas,
trabalho do professor de sala de aula andando portanto, podem estar ligadas a resolução de
juntamente com ele, mantendo o diálogo e es- problemas simples que permitam às crianças
clarecendo as dúvidas que venham surgindo comparar, juntar, somar, separar, utilizar grandentro da proposta.
dezas, ou colher dados verbais e não verbais,
estimulando o raciocínio e a busca do que lhe
As formas que são escolhidas as ati- foi ensinado.
vidades oferecidas às crianças, devem contribuir consideravelmente para a ampliação dos
É papel de o professor conhecer as diconhecimentos já assimilados pela criança, ficuldades da criança, verificando seus interesconsiderando a bagagem de conhecimento ad- ses, respeitando sua faixa etária, estudando a
quirido, observando que o aprendizado desta, causa dos seus problemas e organizando um
é um processo contínuo e abstrato, onde ao trabalho que busque corrigir, ou pelo menos
realizar as atividades se estabelece a relação diminuir as dificuldades matemáticas apresencom o ambiente físico e sócio cultural.
tadas, buscando fornecer condições básicas
para que o indivíduo possa desenvolver seu
As suas competências e habilidades aprendizado de forma produtiva e feliz.
se desenvolvem espontaneamente como qualquer outra habilidade, sem maiores traumas e
É preciso estar atento à questão das
problemas futuros, contribuindo para que se diferentes habilidades que as atividades lúdiaprenda, por que se gosta de aprender. O con- cas promovidas podem minimizar as diferentato com as diversas formas de avaliação es- tes dificuldades e promover uma satisfação da
tão sempre presentes na vida das crianças, a criança pelo ambiente escolar principalmente
assimilação dos conteúdos que serão envolvipara aprender matemática. Percebendo o que
dos dentro destas é crucial para que a criança
é possível fazer para desenvolver todos os
entenda os diferentes códigos que a rodeiam,
sentidos da criança, auxiliando-a no desenvolatribuindo significados a tais códigos.
vimento da linguagem, do afetivo, contribuindo
Estes significados podem ser constru- para o sucesso do processo educacional no
ídos por meio de atividades simples que são qual ela está inserida.
favorecidas pelo cotidiano infantil, como colecionar figurinhas, confeccionar livros, contando
suas páginas, trabalhar com baralhos, dominós, observando o número dos calçados, dos
telefones de casa, do número das roupas, do
tamanho dos amigos, a ordem da fila, a brincadeira de casinha no faz de conta, quanto
se produz um bolo, trabalhando com receitas,
tudo isto coloca a criança em contato com a
aprendizagem, contribuindo para a construção
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio de atividades dinâmicas as crianças exploram objetos que as cercam desenvolvendo os sentidos e pensamentos, muitas vezes sozinhos e outras vezes em grupo, reconhecendo seu espaço e o dos demais, entendendo com se vive em sociedade.
Para conseguir o avanço esperado é necessário que a criança seja inserida no ambiente educacional, buscando ao mesmo tempo soluções, reflexões, análise e criação. Valendo-se destes pontos a criança desenvolve a imaginação podendo não só resolver problemas
e situações, por meio da criatividade encontra várias maneiras de resolvê-las ampliando suas
habilidades conceituais.
Propõe-se que a se estruture em forma de exercícios, símbolos e regras, este processo
permite observar o desenvolvimento da criança em seu estado cognitivo. O comportamento da
criança é determinado por situações concretas que elas vivenciaram.
Comparando a atual situação escolar, observamos que a aprendizagem é vista com
uma imagem simplista, fácil de ser feita, mostrando-se pouco estruturada e sem função importante, porém, ao pensar em desenvolvimento da zona proximal da criança para o desenvolvimento do seu pensamento adulto , observa-se que não é tão simples assim.
Percebe-se, portanto que forma de ensinar escolhida contribui um pouco para a formação da personalidade da criança, devendo o professor estar atento para conhecer todas as
crianças. Incentivando a troca trabalhando com a socialização entre as crianças, o professor ensina a controlar o sentimento de posse contribuindo com a formação do cidadão desenvolvendo
valores sociais coletivos.
Os professores devem ter esclarecimento quanto à importância da leitura para isto o profissional deve ser ativo, que tome decisões e que leve em conta as formas de pensar da criança,
deve também estimular a cooperação entre as crianças, pois as relações de socialização favorecem e influem na aprendizagem.
Na sala de aula o professor e os alunos sentem-se presos, pois esta é marcada pela
seriedade e o conteúdo é garantia de que o papel da escola foi realizado com competência, e
quando a brincadeira ocupa o lugar do conteúdo na concepção de muitos os professores não
estão trabalhando. O professor deve ser aquele companheiro que brinca e incentiva a turma.
Este deve fazer com que as crianças o sintam como amigo participante e ativo, e ao mesmo
tempo, ensinar a criança a valorizar o brinquedo e compreender que este está fazendo parte do
aprendizado.
É preciso aproveitar esta satisfação da criança em relação ao lúdico para se obter eficiência no desenvolvimento de habilidades motoras e raciocínio lógico, criando e estimulando
atividades que possibilitem trabalhá-las, para que com o passar do tempo a criança consiga
reparar seus problemas, com a cooperação de todos que lidam com seu processo de formação
da criança.
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O profissional deve estar atento à questão das diferentes habilidades que as atividades
lúdicas promovidas podem minimizar as diferentes dificuldades e promover uma satisfação da
criança pelo ambiente escolar principalmente para aprender matemática.
É preciso perceber o que é possível fazer para desenvolver todos os sentidos da criança,
auxiliando-a no desenvolvimento da linguagem, do afetivo, da moral e do sistema físico motor
contribuindo para o sucesso do processo educacional no qual ela está inserida.
Entendo que para se desenvolver alunos autônomos, é fundamental, que as crianças se
sintam à vontade para buscar o conhecimento, independente das idades, sendo desta maneira
que os hábitos irão se formar durante a infância. Esta busca deve acontecer de maneira lúdica
e prazerosa, despertando na criança o hábito da leitura, desta forma o papel fundamental dos
pais e dos professores, para a formação destas novas mentalidades. Ao aprenderás crianças
encontram possibilidades para solucionar os conflitos dos personagens, transferindo estas soluções para sua própria vida, contribuindo para que além do desenvolvimento da linguagem a
criança aprenda também a trabalhar emoções importantes como emoção, emoção, raiva, amor,
medo, etc., problemas estes existentes frequentemente na infância, permitindo que se aprendam
infinitos assuntos.
A escola exerce um papel importante na vida da criança, pois a possibilidade que
ela traz para o desenvolvimento infantil, oferece meios para que se encontre diversos profissionais que necessitam de preparo para lidar corretamente com esta rica ferramenta pedagógica,
deixando de ver a literatura como simples passatempo, passando a utilizada como método de
aprendizagem.
A forma de ensinar permite oferecer a criança vários caminhos de descobertas e de
compreensão do mundo, favorecendo a construção das mais diversas linguagens contribuindo
para o desenvolvimento de suas múltiplas habilidades.
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LITERATURA INFANTIL LÚDICA: UMA
IMPORTANTE FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO
DE LEITORES

RESUMO: Atualmente, muito se discute em relação à formação de leitores em nosso país, uma
vez que, de acordo com a Market Research World (2016) em sua publicação “o índice de cultura Mundial”, o Brasil ocupa a 27° posição do ranking de países leitores, dedicando somente
05 (cinco) horas por semana para esse hábito. Durante anos, os dados coletados em relação
ao número de leitores brasileiros, analfabetos funcionais ou não, têm despertado o interesse
de muitos pesquisadores e estudiosos da área. Neste artigo será abordada a relevância da
literatura infantil como uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do hábito
leitor e para a formação de um leitor. Como metodologia de trabalho científico foi escolhida a revisão bibliográfica em que os autores Abramovich (1997), Antunes (2001) e Azevedo
(2004), abordam a importância da leitura e da literatura como ferramenta de formação de
leitores. Este artigo tem por objetivo geral identificar e demonstrar a importância da literatura
infantil no desenvolvimento da formação do leitor, mostrando o papel dos educadores e as
estratégias que possibilitam o gosto pela leitura. Foi possível concluir que o ato de ler desenvolve competências, habilidades e atitudes imprescindíveis para o convívio em sociedade,
além de permitir que a criança se prepare para a vida adulta como no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Literatura; Educação Infantil; Leitura; Livros.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo “Literatura infantil lúdica: Importante ferramenta para formação de
leitores” surgiu diante da importância que a leitura tem na vida dos indivíduos de
nossa sociedade e perante a inquietação em conhecer e aprofundar mais sobre
essa temática que tão pouco é perceptível, porém fundamental, desde que seja estimulado e
incentivado observando sempre a cultura e os saberes iniciais de cada um, acredita-se que a
literatura pode trazer grandes melhorias em diversas áreas no processo educativo da criança,
desde a comunicação à interação.
Com o objetivo estudar e analisar as abordagens nas instituições como ferramenta no
desenvolvimento crítico e reflexivo dos cidadãos, perante a questão da leitura e a formação do
leitor pautado na literatura, na concepção de autores, por considerar um tema bastante complexo se analisar as questões sociais, culturais e econômicas do indivíduo.
Ainda que em 2015, o número de leitores aumentou de 50% para 56% da população
brasileira, é preciso analisar estes números com cautela, sempre observando as diferenças regionais do Brasil, visto que o índice de leitores decai em cidades da região norte e nordeste do
país. Durante anos, os dados coletados em relação ao número de leitores brasileiros, analfabetos
funcionais ou não, têm despertado o interesse de muitos pesquisadores e estudiosos da área.
Muitas pesquisas mostram que o interesse pela leitura é adquirido logo nos primeiros
anos de vida, sendo papel dos pais, responsáveis e educadores da educação básica apresentar
esse mundo lúdico às crianças. De acordo com Abramovich (1993, p. 16), é importante para a
formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas
e compreensão do mundo”.
Neste artigo será abordada a relevância da literatura infantil como uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do hábito leitor e para a formação de um leitor.
Diante destes fatos, é possível levantar o questionamento: como a literatura infantil lúdica
contribui para a formação de leitores? Como esta ferramenta pode ser utilizada? Qual o papel do
educador dentro deste processo?
O tema foi escolhido diante da importância que a leitura tem na vida dos indivíduos de
nossa sociedade, porquanto, segundo Buarque (2016, p.43), “a leitura não é apenas para ensinar, é também pelo prazer que se obtém ao ler bons livros, sobre temas que despertam nosso
deslumbre”.
O ato de ler vai além da leitura por obrigação, ou por necessidade e sim, pelo prazer de
ler, segundo Martins (2007, p.85) “cada um precisa buscar o seu jeito de ler e aprimorá-lo para
a leitura se tornar cada vez mais gratificante”. Este artigo tem por objetivo geral identificar e demonstrar a importância da literatura infantil no desenvolvimento da formação do leitor, mostrando
o papel dos educadores e as estratégias que possibilitam o gosto pela leitura.
Têm-se objetivos específicos: refletir sobre o papel mediador do educador diante da literatura; identificar os benefícios da literatura na educação infantil; conhecer a importância do ato
de ler; identificar estratégias e metodologias para o desenvolvimento do hábito leitor.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A infância é o momento mais propício para se apresentar a leitura e seus benefícios, uma vez que, de acordo com Abramovich
(1997, p. 23) “o escutar pode ser o início da
aprendizagem para se tornar leitor”.
Sendo assim ao trabalhar a leitura na
educação infantil em conjunto com outras atividades acredita-se que não só favorece o desenvolvimento como também a oralidade, o faz
de conta, os movimentos corporais, a motricidade e acima de tudo a comunicação, desde
que utilizada com este objetivo e não aleatoriamente apenas como distração, ou momentos de outras ocupações, pois muitas vezes a
questão da fala no sentido musical, decorada,
cantada é trabalhada de forma inadequada
que apenas leve ao educador o descanso entre outras atividades.
Para Costa (2009, p. 52), “o investimento na formação do leitor capacita os indivíduos a melhor entenderem as relações
humanas e a rede social, favorecendo maior
respeito e esperança num futuro mais digno e
humano”. Desta forma fica caracterizada que o
desenvolvimento está atrelado a uma formação
que busca aprendizado, conhecimento e acima
de tudo comprometimento do profissional que
atende este público privilegiado. O ato de ler e
a literatura infantil se tornam importantes diante
dos seus benefícios e vantagens em relação
ao desenvolvimento da criança e sua aprendizagem, preparando-os para as próximas etapas da vida.

Cada país possuía sua versão do mesmo conto, uma vez que não existiam muitos
registros de cada história. Independentemente da versão, cada uma delas visava passar
uma lição de vida para o leitor. Quase todas as
histórias terminavam de maneira trágica, com
mortes ou mesmo assassinatos. As crianças
participavam do processo de vida e morte sem
nenhum pudor.
Por meio do protestantismo e cristianismo, a criança começou a conquistar seu
espaço na sociedade, sendo segregada dos
adultos. De acordo com Áries (1981, p.8), “o
primeiro, o espaço social até então regido pela
comunidade, que passa a receber interferência
do Estado e sua justiça; em segundo lugar, um
aumento da alfabetização e a difusão da leitura; um terceiro fator seriam as novas formas de
religião”.
Entende se que a relação de aprendizado da educação infantil com a literatura
muitas vezes é ignorado ou utilizado de forma
inadequada e quando não apreciamos ou se
quer analisamos estas situações como favoráveis ao desenvolvimento ou ainda não saberão
como fatores positivos que possa desempenhar papéis importantes e que acrescentam
os conhecimentos, e nem percebemos que a
música apresenta uma linguagem de sensibilidades culturais agregado a valores e se não
utilizada de forma correta afeta a construção
do conhecimento em todo seu processo de
aprendizagem.

Em meados do século XVIII as primeiras obras voltadas para o público infantil foram
publicadas. Todas as fábulas foram reformulaBreve histórico da Literatura infantil
das para esse público, as mortes foram ameA Literatura Infantil foi criada no século nizadas, e quase todos os finais foram modifiXVIII, antes desta época, não existia separação cados,
entre o que era para criança e o que era para
o adulto. As rodas de histórias eram comparti- As primeiras obras publicadas visando ao público
lhadas por todos e passadas de geração para infantil apareceram no mercado livreiro na primeira
metade do século XVIII. Antes disto, apenas durante
geração.
o classicismo francês, no século XVII, foram escritas
histórias que vieram a ser englobadas como Literatu-
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ra também apropriada à infância: as Fábulas, de La
Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As aventuras
de Telêmaco, de Fénelon, lançadas postumamente,
em 1717, e os Contos da Mamãe Gansa, cujo título
original era Histórias ou narrativas do tempo passado
com moralidades, que Charles Perrault publicou em
1697 (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p.14).

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA
FORMAÇÃO DO LEITOR

A leitura é um ato solitário, que distrai
o leitor do mundo real, levando-o a um mundo imaginário. Neste mundo, o leitor consegue
sentir as emoções e vivenciar todas as aventuras e caminhos que estão descritos nas págiSegundo Caldin (2001), todas as his- nas de um livro.
tórias possuíam o mesmo formato e modelo,
entretanto, esse paradigma foi modificado por
Segundo Cosson (2007, p.17), “ler imLewis Carroll, por meio do livro “Alice no País plica troca de sentidos não só entre o escritor
das Maravilhas”. Ruptura essa que foi segui- e o leitor, mas também com a sociedade onde
da pelos demais autores, como o francês Jú- ambos estão localizados, pois os sentidos são
lio Verne, com as histórias: Viagem ao Centro resultantes de compartilhamentos de visões do
da Terra (1864), Vinte Mil Léguas Submarinas mundo entre os homens no tempo e no espa(1870), À volta ao Mundo em 80 Dias (1873). ço”.
Por mais que os livros de literatura infantil já fossem escritos e publicados, as crianças
ainda eram vistas como adultos em miniatura,
uma vez que não existiam livros que marcaram
a transição de infanto-juvenil para adultos. Foi
somente no Século XX que livros voltados para
todas as faixas etárias passaram a ser escritos
e publicados, incluindo livros que marcaram a
transição de fases da vida, como por exemplo,
a passagem da fase infantil para a infanto-juvenil e assim por diante.
Em nosso país, a literatura infantil surgiu
em 1808, com a implementação da Imprensa
Régia, possibilitando que os primeiros livros de
literatura infantil fossem publicados. De acordo
com Zilberman e Lajolo (1986), assim como
Lewis Carroll, Monteiro Lobato modificou a maneira como as histórias infantis eram escritas,
por meio de livros bem escritos, e com personagens bem elaborados.
Muitos escritores seguiram a mesma linha de Monteiro Lobato, outros seguiram com
as formas mais clássicas de contar uma história, contudo, a literatura infantil se tornou deveras sofisticada e diversificada.

A compreensão e análises de informações contidas em diversas mídias como desenhos animados, filmes e jogos eletrônicos, só
é possível através do contato com o imaginário
que a leitura proporciona. Ler desenvolve vários aspectos que auxiliam no desenvolvimento
cognitivo e intelectual das crianças.
A literatura infantil se trabalhada como
desenvolvimento numa perspectiva de uma visão enriquecedora, deve ser atribuída a diversos fatores um deles é o estímulo que se inicia
desde o seu nascimento que é a linguagem, o
toque o carinho, o canto, desta maneira o ambiente onde se vive é um dos primeiros a propiciar esta nova realidade, pois desta maneira
ao crescer começa se adaptar e a diferenciar o
novo olhar, o novo apreciar, daí quando chega
à educação infantil ele se adequa este espaço
em que a leitura é inserida com objetivos diferenciados.
A literatura infantil está intrínseca àquilo
que lhe é desenvolvido e estimulado sendo um
importante instrumento para o desenvolvimento da criança, pois por meio das brincadeiras,
sejam elas tradicionais ou não, como o faz de
conta, jogos de construção, motoras, com regras, ali está uma maneira desenvolver a literatura infantil. Sabe se que ela se torna suportes
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de representações, assimilações e ações, que
não significa uma resposta a uma finalidade
externa, pois tratam de uma atividade que possibilita o espaço para ensaiar, provar, explorar,
experimentar etc. e ainda interagir com as pessoas e os objetos ao seu redor.
A importância da literatura na educação infantil nos leva a uma realidade educacional diferenciada onde pode haver certa apreensão dos educadores por considerar um tema
um pouco aquém para a faixa etária e partindo
deste princípio é que será necessária uma reflexão acerca do assunto, analisar não só as
possibilidades criativas como também a formação do educador. Portanto é necessário fazer
uma análise do próprio professor sobre sua
ação pedagógica. Sua atividade deve ser significativa, provocando desafios que levem seus
alunos a questionar as atividades propostas.
A leitura também auxilia no desenvolvimento da criatividade, no conhecimento de
mundo, fortalecendo a capacidade de atenção,
concentração e as capacidades linguísticas.
Em um mundo globalizado em que o desenvolvimento do indivíduo é possibilitado por meio
de várias estratégias e mediado pela escrita e
pela leitura, ainda perpetua nos ambientes escolares ações e concepções distorcidas sobre
a escrita, na qual a oralidade e suas práticas
são desenvolvidas mediante as ações tradicionais em que o sujeito não é possibilitado a
desenvolver suas habilidades críticas e construtivas acerca do seu papel na sociedade, afinal as linguagens voltadas à oralidade são de
grande importância para o ser humano seja na
ampliação do mundo ao seu redor, na comunicação e até mesmo na construção e ressignificação das informações. Neste contexto é que
os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (2001, p. 69) define:
A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto,
a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor que se sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, deco-

dificando letra por letra, palavra por palavra trata-se
de uma atividade que implica estratégias de seleção,
antecipação, inferências e verificação, sem os quais
não é possível proficiências (PCNs, 2001, p. 69).

Diante dessa evolução e as inovações
tecnológicas trouxe para o currículo escolar
a necessidade de incorporar o uso de novas
ferramentas em sala, porém tal ação veio corroborar as perspectivas da literatura de forma
inovadora, assim essa ação tornou necessária
por dois motivos: facilitar o ensino-aprendizagem dos alunos e despertar o interesse dos
alunos dentro da sala de aula, o que pode trazer mais significados.

O PROFESSOR, MEDIADOR DO
PROCESSO
O educador é um mediador no processo de formação de leitores, devendo ser um
especialista comprometido com a leitura como
uma ferramenta importantíssima na formação
de leitores, uma ferramenta usada desde a
educação infantil.
De acordo com Freire (1999, p.29),
“percebe-se, assim, a importância do papel do
educador, o mérito da paz com que viva a certeza de que faz de sua tarefa docente, não apenas ensinar conteúdos, mas também ensinar a
pensar certo”. O educador tem o papel de criar
condições que estimule e desafie os alunos,
para eles possam buscar o conhecimento e
alternativas para enfrentar os possíveis problemas que irão surgir.
De acordo com Antunes (2001, p.12),
cabe ao um papel “radicalmente diferente do
que anteriormente exercia: de agente transformador de informações em selecionador dessas informações, seu decodificador, mostrando como descobri-las e selecioná-las e de que
maneira transformá-las em saberes”. Ou seja,
a educação objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das
potencialidades e da personalidade do educando.
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O professor é um ator social, um formador cultural, que participa de espaços formativos, tem uma história de vida, cultura e personalidade. Assim, tais aspectos irão diretamente
influenciar seus pensamentos e ações, que
irão constituir seu fazer profissional.
Juntamente com o currículo escolar, o
professor deve mediar o ato de ler para seus
alunos, apresentando novos textos, possibilidades e formas para que os alunos compreendam que ler é um ato importante e prazeroso.
Uma das funções dos educadores é
despertar a consciência em seus alunos e que
eles podem transformar o mundo em algo melhor a partir de suas ações e atitudes, e neste
sentido a literatura e a oralidade em si tal feito
não pode ser desassociado da contextualidade
com novas possibilidades, sabe se que as redes sociais tem se mostrado um grande palco
para as reivindicações e protestos atualmente
e porque não se apropriar deste recurso e desenvolver os aspectos que corresponda à leitura, ainda Moran (2011, p. 15) diz que o “nosso
maior desafio é caminhar para um ensino e
uma educação de qualidade, que integre todas
as dimensões do ser humano”, uma vez que
para isso, é necessário que algumas variáveis
sejam consideradas, sendo elas: educadores
com formação ideal, preparação e boa remuneração, organização e gestão democrática e
um modelo de ensino e avaliação bem elaborado e pautando as tecnologias como ferramentas de aprendizagem.
A Escola como parte do processo de
formação leitora
Partindo do princípio de que a escola é
a principal formadora de leitores, dependendo
da sociedade e da classe social em que ela
está inserida, é essencial verificar e refletir sobre a prática leitora que é empregada, uma vez
que tal prática pode aproximar ou distanciar o
aluno do hábito e gosto pela leitura.

Com o avanço tecnológico, os sistemas de informação tornaram-se mais espetaculares, rápidos e acessíveis, atingindo um
grande número de pessoas em tempo quase
real, e parece que este é um dos papéis da
mídia televisiva, não só entretenimento, lazer,
mas sim de “captar” novos telespectadores e
consumistas seja em roupas, brinquedos, alimentos, sem considerar a questão da leitura
o que se leva a muitas preocupações se esse
no que se refere à questão do conhecimento,
do hábito leitor e da criticidade afinal tudo vem
pronto sem questionamentos, uma mensagem
implícita que “mexe” com os sentimentos da
criança mesmo que negativo, mas para elas
se há adultos envolvidos acreditam que é bom.
É função da escola preparar um currículo adequado e organizado que englobe a
leitura como umas das ferramentas essenciais
para a formação de alunos leitores.

A LITERATURA INFANTIL NA SALA
DE AULA
A literatura infantil carrega consigo diversos aspectos importantíssimos para o desenvolvimento das crianças, primeiramente
porque ela trabalha o imaginário, contribuindo
para a formação do caráter, identidade e personalidade dos alunos,
O conto de fadas esclarece sobre si mesma, e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece
significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a
existência da criança de tantos modos que nenhum
livro pode fazer justiça à multidão e diversidade de
contribuições que esses contos dão à vida da criança (BETTELHEIM, 1980, p. 20).

A leitura manifesta nos indivíduos, independente da idade, os mais diversos sentimentos, ensinando-lhes a compreender e a lidar
com cada um desses sentimentos e, consequentemente, a lidar com os indivíduos a sua
volta,
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A Literatura infantil tem a criança como principal representante, pois a representa sempre em busca de
uma explicação que, mesmo quanto mais lógica, é
ainda mágica. Por isso, o gosto pelo mundo sobrenatural com fadas, ogros, bruxas serve como para “dar
asas à imaginação”. [...]. A criança serve-se do real,
justamente, para penetrar em sua fantasia (JESUALDO, 1978, p. 25).

De acordo com Zilberman e Magalhães
(1982, p.57), por meio de uma leitura lúdica e
sem propostas pedagógicas, “pode ser um importante instrumento para os alunos aprenderem a gostar de ler e compreenderem as diversas linguagens literárias’’. A Literatura pode ser
uma atividade lúdica quando dirigida à ficção
e à poesia”.

Uma das maneiras de despertar o gosto pela leitura nos alunos é compreender que
todos os alunos são diferentes entre si, possuindo gostos e particularidades que muitas
vezes não são compartilhados por todos dentro de uma sala de aula.
Segundo Manguel (2000), a escola
deve proporcionar aos seus alunos um espaço
confortável, solitário e atraente para a leitura,
garantindo desta forma, um convívio encantador com a leitura me nesta perspectiva os educadores devem estar dispostos a romper com
paradigmas, desenvolvendo cada vez mais
estudos e formação em serviço, para se manterem em constantes mudanças educacionais
progressivas.

Com uma literatura diversificada, o
educador deve apresentar aos seus alunos os
mais variados tipos de textos, com gêneros e
linguagens distintas, além da realização constante de leituras sem propostas pedagógicas,
aproximando assim, o aluno do mundo da leitura.

A diversidade de temas, gêneros, ideias
e linguagens devem estar sempre presentes
em sala de aula. Azevedo (2004) acredita que
é impossível despertar o gosto pela leitura e
formar leitores quando os dividimos por faixas
etárias, uma vez que a imaginação não conhece limites e não está ligada a nenhuma faixa
Segundo Abramovich (1997), a me- etária.
todologia empregada em sala de aula é que
Além da diversidade de livros, para
irá despertar, ou não, o gosto pela leitura. Porquanto, a leitura com horário e dia marcado, se formar um aluno leitor é necessário que o
com o mesmo livro para toda uma turma pode educador seja um leitor que domine o gosto
despertar o desinteresse pela leitura, criando pela leitura, de acordo com Santos (2005, p.5),
traumas e dificultando que esse gosto seja re- como formar alunos leitores quando o educador não possui o gosto pela leitura?
tomado algum dia,

Como uma única história pode interessar a toda uma
classe? Como imaginar que haja uma identificação
geral – de meninos e meninas – todinhos preocupados com o mesmo problema? E todos interessados
num determinado gênero literário, previsto como fonte única de prazer para aquele mês do ano? (ABRAMOVICH , 1997, p. 140).

A leitura para o professor é um instrumento básico
de aperfeiçoamento de sua práxis, no atual contexto educacional, em que a transmissão e imposição
de certezas e verdades pré-definidas e ultrapassadas, veiculadas pelos livros didáticos, estão sendo
substituídos pela descoberta, crítica e transformação
dessas verdades, presentes na realidade dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem
(SANTOS, 2005, p. 5).
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Quando esse gosto pela leitura não
vem na infância ou adolescência, o educador
deve buscar meios de despertar esse gosto
dentro de si através de sua formação educacional.
A implementação dos currículos organizados para os
cursos de formação não podem prescindir do planejamento de situações que favoreçam a formação de
professores leitores e não de simples reprodutores/
as de idéias e conteúdos, que, ao invés de aproximar
os indivíduos da leitura, dela os distanciam, interditando a possibilidade de acesso a diferentes e novos
conhecimentos (SILVA, 2004, p. 169).

Ainda de acordo com este documento,
as atividades de leitura devem permitir, aos alunos da educação infantil, a aprendizagem das
habilidades, competências e atitudes necessárias para o ensino fundamental I e II, porquanto,
de acordo com Freire (1994, p.11), a “leitura
precede a palavra, daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade da
leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente”.

Entretanto, Pulcinelli (1995), ressalta
que a leitura, algumas vezes pode possuir uma
interpretação unilateral por intermédio dos valores de uma classe dominante agregados em
O Referencial Curricular Nacional para suas páginas.
a Educação Infantil - RCNEI orienta os educadores em relação a sua prática pedagógica,
Valores esses, fundamentais para a ditrazendo em suas páginas o embasamento ferenciação e facilitação no mundo competitivo
para se trabalhar com os livros e com a leitura, do trabalho e da vida em sociedade, além de
utilizando de propostas pedagógicas,
sua sobrevivência no mundo cultural.
A escola deve trabalhar a violência sim[...]. Os professores deverão organizar a sua prática bólica com seus alunos, para que eles se intede forma a promover em seus alunos: o interesse grem na sociedade, garantindo assim o acesso
pela leitura de histórias; a familiaridade com a escrita à educação, trabalho, cultura e socialização.
por meio da participação em situações de contato
cotidiano com os livros, revistas, histórias em quadrinhos; escutar textos lidos, apreciando a leitura feita
pelo professor; escolher os livros para ler e apreciar.
Isto se fará possível, trabalhando conteúdos, que privilegiam a participação dos alunos em situações de
leituras, de diferentes gêneros literários, feito pelos
adultos como: contos, poemas, parlendas, trava-línguas, etc, propiciando momentos de reconto de histórias conhecidas, com aproximação, às características da história original, no que se refere à descrição
de personagens, cenários e objetos, com ou sem a
ajuda do professor (RCNEI, 1998, p.117).

Contudo, Costa (2009, p.50), “A escola mesmo que realize um trabalho competente
de formação, não conseguirá consolidar o leitor
sem respaldo da sociedade que a sustenta”,
Na contramão da história, hoje, são as crianças que
lêem ou contam histórias aos adultos. A família, embora se posicione a favor, não lê e interfere negativamente no trabalho de formação do leitor, ao privilegiar formas de lazer que, pensa ela, trazem maior
prazer do que a leitura. Na verdade, somos todos
responsáveis pela leitura como somos responsáveis
pelo país (COSTA, 2009, p. 50).

Para a formação do leitor, é essencial
que a escola, os pais e a sociedade, aliados a
incentivos do Estado, caminhem lado a lado,
possibilitando que o aluno se habitue a ler, tornando-se um leitor futuramente.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como metodologia de trabalho científico foi escolhida a revisão bibliográfica, que de
acordo com Gil (2002, p.45) “é desenvolvida
com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos”.
Sabe se da importância da leitura para
que se formem leitores com legitimidade e
funcionalidade, sendo assim parte do pressuposto que a escrita e a leitura em contraponto
com a oralidade e às tecnologias fazem parte
do processo comunicativo de todo indivíduo,
principalmente em uma sociedade em que o
processo de desenvolvimento da leitura e da
escrita tem estado mais próximo e até mesmo
indissociável, na promoção do desenvolvimento do ser humano, entende se e espera que
este processo na íntegra desenvolva se com
mais profundidade na escola, por entender que
é um ambiente multicultural e de diversidade
formadores de conhecimento e opiniões.

Durante a realização deste artigo foram
analisados diversos artigos, trabalhos científicos que auxiliam e possibilitam reflexões acerca do tema, com objetivo de favorecer uma
leitura diversificada, na qual o educador deve
apresentar aos seus alunos os mais variados
tipos de textos, com gêneros e linguagens distintas, além da realização constante de leituras
sem propostas pedagógicas, aproximando assim, o aluno do mundo da leitura o que contribui de forma significativa sendo consciente
de que ser leitor é fazer parte de uma sociedade que Infelizmente a educação brasileira,
principalmente a pública, enfrenta diversas dificuldades e conflitos dos mais variados tipos,
sendo a inclusão e utilização das tecnologias
somente mais um deles e mesmo diante de tal
rejeição e com acesso mais amplo a leitura e
a escrita.

Diante desta análise em consonância
com os autores Abramovich (1997), Antunes
(2001) e Azevedo (2004), que abordam a importância da leitura e da literatura como ferramenta de formação de leitores, tema estudado
neste artigo, dispõe se que uma das maneiras
de despertar o gosto pela leitura nos alunos é
compreender que todos os alunos são diferentes entre si, possuindo gostos e particularidades que muitas vezes não são compartilhados
por todos dentro de uma sala de aula. Afinal o
ato de ler vai além da leitura por obrigação, ou
por necessidade e sim, pelo prazer de ler.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ato de ler desenvolve competências, habilidades e atitudes imprescindíveis para o
convívio em sociedade, além de permitir que a criança se prepare para a vida adulta como no
mercado de trabalho.
Por intermédio da leitura, a criança conhece um mundo inteiramente novo, modificando
suas ideias, preceitos e vontades. Desenvolve a criatividade, as competências linguísticas e
aprende a lidar com emoções e sentimentos de uma forma mais fácil.
O professor tem a função de mediar esse conhecimento, apresentando o prazer da leitura, auxiliando os alunos em suas dificuldades e desconfianças em relação ao livro. Entretanto,
o professor não é o único responsável por esse intermédio, uma vez que a escola deve proporcionar um ambiente acolhedor, aconchegante, prazeroso e atrativo para a leitura.
O currículo escolar deve ser adaptado aos alunos e ao entorno da unidade escolar, a
fim de aproximar a realidade dos alunos a sua leitura, e assim, expandir esse horizonte, pois
percebe se que a literatura é precursora na leitura e também auxilia no desenvolvimento da criatividade, no conhecimento de mundo, fortalecendo a capacidade de atenção, concentração e as
capacidades linguísticas, e para que esta ação se torne legítima se faz necessária a mediação
do educador que tem o papel de criar condições que estimulem e desafiem os alunos, para eles
possam buscar o conhecimento e alternativas para enfrentar os possíveis problemas.
Nessa percepção quando o professor proporciona uma comunicação voltada a uma
linguagem diferenciada neste caso a literatura a criança é favorecida e acredita se que ela entra
em um processo novo de busca que leva a determinadas ações para conseguir seu ponto inicial
de desenvolvimento.
Contudo, somente a escola e o educador não se fazem suficientes para que a leitura se
torne um hábito, desenvolvendo assim, alunos leitores. É necessário que os pais e a sociedade
também cumpram seu papel. Porquanto, é uma tarefa quase impossível criar jovens leitores
quando a sociedade no qual eles estão inseridos não desfruta deste gosto pela leitura.
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ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DA
ESCOLARIZAÇÃO

RESUMO: O presente tem objetiva uma análise da língua nas nos aspectos oral e escrita nos
anos iniciais do ensino fundamental. Onde, por meio do mesmo, analisar o incremento das
crianças e sua relação com a linguagem escrita, através das suas propriedades e modalidades, muito antes de seu ingresso na escola. Aprender a ler significa aprender a ler o mundo,
dar significação a ele. Diante dessa métrica, o foco é elencar as principais concepções que
norteiam o processo de leitura e escrita. Tomando por base conceituados autores, os quais
foram estudados e citados, entre eles, Freire, Cagliari, Ferreiro, Sole, Castro, Barbosa, entre
outros. Quanto aos suportes metodológicos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica interpretando-a como a busca de significação do conteúdo teórico exposto pelos pesquisadores da área
e da descoberta dos contextos em que estas se fizeram.

Palavras-chave: Aprendizagem; Escola; Letramento.
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INTRODUÇÃO

O

texto é basicamente baseado em levantamento bibliográfico o qual tem por objetivo compreender o processo de aquisição da escrita e leitura através da Psicogênese da Língua Escrita, segundo FERREIRO. De forma simplista, a escolha
deste tema foi a necessidade de aprofundamento como educadora.
Nas palavras de FERREIRO (2006):
É poder transitar com eficiência e sem temor numa intrincada trama de práticas sociais ligadas à escrita. Ou
seja, trata-se de produzir textos nos suportes que a cultura define como adequados para as diferentes práticas, interpretar textos de variados graus de dificuldade em virtude de propósitos igualmente variados, buscar
e obter diversos tipos de dados em papel ou tela e também, não se pode esquecer, apreciar a beleza e a
inteligência de um certo modo de composição, de um certo ordenamento peculiar das palavras que encerra
a beleza da obra literária. Se algo parecido com isso é estar alfabetizado hoje em dia, fica claro por que tem
sido tão difícil. Não é uma tarefa para se cumprir em um ano, mas ao longo da escolaridade. Quanto mais
cedo começar, melhor (FERREIRO, 2006).

Entendendo que alfabetização e letramento são pilares do conhecimento, fundamentais
ao docente, podendo estender para o segmento de gestão da Unidade Escolar.
Compreendo melhor este método de ensino com a ajuda de artigos e autores, os quais
me possibilitaram uma maior abrangência a respeito do assunto, consolidada também, pela trajetória e experiência profissional, de forma simplista, uma pesquisa de campo diante do espaço
alfabetizador.
Através do levantamento e pesquisa é possível mover a alfabetização da esfera exclusivista da pedagogia, a levando para a psicologia. “Mostramos que a aquisição das habilidades de
leitura e escrita depende muito menos dos métodos utilizados do que da relação que a criança
tem desde pequena com a cultura escrita”, afirma.
Para Ferreiro, os recursos tecnológicos da informática estão proporcionando novos
aprendizados para quem inicia a escolarização, mas as práticas sociais, cada vez mais individualistas, não ajudam a formar uma comunidade alfabetizadora.
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LER E ESCREVER
Quando se fala em alfabetização, letramento, ou simplesmente o ler e escrever, não
tem como não falar em PIAGET (1975):
O conhecimento não procede nem da experiência
única dos objetos nem de uma programação inata
pré-formada no sujeito, mas de uma interação entre
ambos, que resulta em construções sucessivas com
elaborações constantes de estruturas novas graças a
um processo de equilibrações majorantes, que corrigem e completam as formas precedentes de equilíbrio (PIAGET, 1975).

Se alfabetizar significa orientar a criança para o domínio da tecnologia da escrita, letrar significa levá-la ao
exercício das práticas sociais de leitura e de escrita.
Uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler
e escrever; uma criança letrada (tomando este adjetivo no campo semântico de letramento e de letrar,
e não com o sentido que tem tradicionalmente na
língua, este dicionarizado) é uma criança que tem
o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer de
leitura e de escrita de diferentes gêneros de textos,
em diferentes suportes ou portadores, em diferentes
contextos e circunstâncias (SOARES, 2004).

De acordo com as fontes pesquisadas,
posso concluir que o processo de assimilação
da escrita não acontece em um único momento, mas de forma gradativa, pois o indivíduo
adquire concepções, constrói e reconstrói hipóteses, ou seja, passa por várias fases até
chegar à escrita.

O ponto que Piaget apresenta sobre a
aquisição da linguagem é relativamente simples, apesar de terem revelado o curso da
linguagem como também o pensamento das
crianças. Seus estudos tinham como centro
apenas nos predicados das crianças, naquilo
Pela primeira vez é priorizado o ponto
que elas tinham e não nas suas deficiências
de vista do sujeito que aprende, enfatizando o
com relação aos adultos.
que o aluno traz, suas vivências, sua bagagem
ALFABETIZAÇÃO – ENTENDO O LER E sobre o mundo letrado que o rodeia, sendo capaz de operar, alicerçando-se no próprio racioESCREVER
cínio.

Com base nos autores pesquisados e
Cabe salientar que esta tese não é
a experiência profissional na área pedagógica,
é notado que a unidade escolar garanta um uma metodologia e sim uma perspectiva teóriensino competente e crítico da leitura e escrita ca que serve de norteador para o trabalho com
alfabetização, sendo a criança a construtora
no processo de alfabetização.
ativa do seu conhecimento. MARUNY (2000)
No entanto, é preciso superar o tra- define:
dicionalismo do ensino, processo sofrido de
memorização, em que a criança lê e escreve
sem saber a necessidade, repetindo modelos
predeterminados. Na concepção de SOARES
(2004):

Ler também serve para controlar e lembrar do que
escrevemos. Quando perguntamos à criança o que
é que ela queria escrever, pedimos-lhe que leia seu
escrito. A própria criança pode precisar ler o que já
escreveu para avançar, tal como nós adultos fazemos
ao repassar nossos textos enquanto escrevemos.
Esta atividade traz informação decisiva para a criança (MARUNY, 2000).
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A leitura e a escrita são ferramentas
muito importantes no mundo letrado em que
vivemos, pois, a partir desse tipo de comunicação que o ser humano é capaz de registrar
suas ideias, memórias e informações, assim
como adquirir novos conhecimentos através do
pensamento de outras pessoas uma vez que:

A escrita, sistema simbólico que tem um papel mediador na relação entre sujeito e objeto de conhecimento, é um artefato cultural que funciona como
suporte para certas ações psicológicas, isto é, como
instrumento que possibilita a ampliação da capacidade humana de registro, transmissão e recuperação
de ideias, conceitos, informações (OLIVEIRA, et al.
2002, p.63).

ALVES (1993) comenta que:
Quando o aluno erra, o professor dá a resposta tida
como certa, faz com que ele reproduza. O erro não é
entendido como um momento do processo de aprendizagem, como uma hipótese que o aluno lança mão
rumo a resolução do problema, que lhe foi colocado.
Ao contrário, ele é sempre afastado, estigmatizado
como algo ruim, em contraposição ao bom, ao correto que seria esperado (ALVES, 1993).

Pesquisando e referenciando AQUINO
(1998), deve haver concordância no que o professor ensina, pois o mesmo tem muito conhecimento e ideias baseadas na sua experiência
de vida como profissional e como aluno, e que
quando revelado, pode contribuir de forma significativa para o sistema educacional. Portanto,
é necessário ouvi-lo.

No entanto, o enfoque do ler e escrever,
partindo do ponto do docente, resultados de
pesquisas comprovam que muitos professores
não têm respeitado a alfabetização como um
espaço produção do conhecimento, ou seja,
esperam ainda que a criança precisa apenas
codificar a escrita e o significado deve ser deixado para depois.

É preciso recuperar esse conhecimento que o professor acumulou ao longo de sua
prática, coisa que nenhuma teoria faz.
Ressalto, que ao buscar a garantia ao
aluno que o seu direito de aprender, é indispensável que o professor também tenha assegurado seu direito de aprender a ensinar. A competência do professor é tão importante tanto para
Nesse sentido, a aquisição da língua ele como para a escola.
escrita implica desde a sua gênese a construção de sentido num processo de interlocução
CONCEITUAÇÃO DA PSICOGÊNESE
com o outro. Nesse sentido, GARCIA diz:
DA LÍNGUA ESCRITA, POR FERREIRO
A professora no exercício da prática docente é portadora de uma teoria adquirida em seu curso de formação inicial, teoria atualizada a cada dia, em sua
relação com as crianças em sala de aula e com suas
colegas professoras nas reuniões pedagógicas, nas
experiências que vive dentro e fora das escolas, nas
leituras que faz, nos cursos de que participa, nas reflexões que produz (GARCIA, 1998).

E TEBEROSKY
De acordo com as concepções dos autores:
As crianças não aprendem simplesmente porque
veem os outros ler e escrever e sim porque tentam
compreender que classe de atividade é essa. As
crianças não aprendem simplesmente porque veem
letras escritas e sim porque se propõem a compreender por que essas marcas gráficas são diferentes
de outras. As crianças não aprendem apenas por terem lápis e papel à disposição, e sim porque buscam
compreender o que é que se pode obter com esses
instrumentos. Em resumo: não aprendem simplesmente porque veem e escutam, e sim porque elaboram o que recebem, porque trabalham cognitivamente com o que lhes oferece (FERREIRO,1992).
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As pesquisas realizadas por Emília FerCONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO
reiro com Ana Teberosky foram um marco no
que se conhecia até então sobre o processo “Saber ler e escrever possibilita o sujeito do seu
de alfabetização, ou melhor, na aprendizagem próprio conhecimento, pois sabendo ler, ele se torda leitura e da escrita.
na capaz de atuar sobre o acervo de conhecimento
Destacamos, principalmente, os resultados apresentados no livro “Psicogênese da
língua escrita”, trabalho realizado, sobretudo
com a parceria de Ana Teberosky, na Argentina, durante dois anos, com crianças de quatro
a seis anos de idade, em escolas públicas e
particulares.

acumulado pela humanidade através da escrita e,
desse modo, produzir, ele também, um conhecimento” (BARBOSA, 2013).

Barbosa (2013), explica que práticas
pedagógicas são culturais, históricas e evoluem em função das necessidades sociais
emergentes e do acervo de conhecimento disponível, acervo esse que permite a elaboração
O trabalho visava entender como a de uma nova teoria, capaz de justificar a nova
criança lida com a leitura e com a escrita e prática necessária.
norteou-se em três princípios básicos: não
identificar leitura com decifrado, não identificar
Assim também aconteceu e aconteceescrita com cópia e não identificar progressos rá com a alfabetização. Seu entendimento soe avanços no decifrado e na exatidão da cópia. freu transformações significativas ao longo do
Emília Ferreiro é uma psicóloga argentina, licenciada pela Universidade de Buenos
Aires em 1962 e doutora pela Universidade
de Genebra, sob a orientação de Jean Piaget.
Após seu doutoramento retornou à Argentina,
mas, devido ao golpe de Estado, passou a viver em exílio na Suíça, em 1977.

tempo, implicando em novas pesquisas, metodologias e redimensionamentos.

Vale pensar em alfabetização como um
fenômeno em massa de toda a sociedade é
uma noção muito recente. Levando em conta
que não faz muito tempo, meados do século
XIX, os únicos que sabiam ler e escrever costumavam ser sempre os setores mais altos da
Em 1985, no Brasil sua obra é publica- sociedade, com poder econômico e político
da com o nome “Psicogênese da língua escri- para governar e fazer o que quisessem sobre
ta”. A utilização da obra “Psicogênese da lín- as populações submissas no analfabetismo.
gua escrita” se justifica pelo fato de, segundo
Mello (2007), ser um marco do pensamento
Porém, os diferentes governos e as soconstrutivista de Emilia Ferreiro na alfabetiza- ciedades cada vez mais complexas começam
ção e ainda vale ressaltar que, embora tendo a ver na alfabetização uma necessidade muito
sido escrito em co-autoria com Ana Teberosky, importante que em alguns momentos também
ficou conhecido no Brasil como ‘O livro de Emi- foi utilizada para transmitir ideias políticas ou
lia Ferreiro”, e as ideias nele contidas ficaram culturais determinadas, em último modo perconhecidas como o ‘construtivismo de Emília mitirá à sociedade crescer e se desenvolver
Ferreiro’, pelo fato de a imagem da pesquisa- como tal.
dora ter ganho destaque desde seus primeiros contatos com educadores de nosso país
(MELLO, 2007).
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A aprendizagem acontece dentro do indivíduo, mas seus efeitos são comprovados exteriormente em comportamentos externos. De
O contexto de alfabetização é um pro- forma simplista, a mudança de vida é evidência
cesso, ou seja, uma construção de hipóteses de que houve aprendizagem.
sobre o funcionamento e as regras de geração
Na abordagem teórica de Ferreiro
do sistema alfabético de escrita, é um conteúdo extremamente complexo que demanda pro- (2000), a prática de cada professor pode vacedimentos de análise também complexos por riar de acordo com a sua experiência e com
os princípios que norteiam seu trabalho. Sendo
parte de quem aprende.
que, apesar de todas as dificuldades enfrentaRappaport (1981) afirma que o desen- das, cabe ao profissional dominar uma teoria
volvimento cognitivo ocorre no sentido de o su- e acreditar em sua capacidade de desenvolver
jeito adquirir uma determinada visão de mundo um bom trabalho.

O PAPEL DO PROFESSOR NA
ALFABETIZAÇÃO

que o cerca, que lhe permita um estado de
Para isso, é necessário que se conheadaptação e de equilíbrio que o ajudará a deça diferentes maneiras de se trabalhar de forsenvolver suas estruturas cognitivas.
ma agradável com linguagem oral e escrita,
Sendo que estas não lhe serão dadas favorecendo o avanço do aluno de um nível de
diretamente pelo desenvolvimento biológico, aprendizagem a outro.
mas resultará da integração de um substrato
Vale ressaltar a importância que o
maturacional orgânico e da busca de maneiras
melhores para responder às solicitações do agente alfabetizador tenha realmente um compromisso para com o processo de alfabetizaambiente físico e social.
ção, dedicando-se e aprofundando-se em coPara isto o ambiente onde a criança nhecimentos metodológicos da alfabetização.
convive certamente irá influenciar de maneira
objetiva, Piaget (apud Rappaport 1981) o desenvolvimento é um processo de equilíbrio sucessivo e contínuo.
Sendo caracterizado por etapas as
quais cada criança alcançará a seu tempo.
Cabe então ao educador/a observar esse processo e respeitar o desenvolvimento individual
dos alunos e realizar as intervenções necessárias.
Piaget (1993) aborda as fases que a
criança deverá passar no desenvolvimento cognitivo.Nesse caso posso dizer que, o aprender
é adquirir domínio sobre o conteúdo ensinado,
mas é mais que isto; é traduzir na prática o que
foi e está sendo ensinado.

A LEITURA
Observa-se que uma criança que vive
num meio onde não tem contato com a palavra escrita, não vai sentir a mesma urgência de
ler. Assim, se em sua casa não existem livros,
jornais, revistas, se os pais não leem, nem escrevem, não vai se interessar tanto pela alfabetização, já que palavra escrita não faz parte do
seu dia-a-dia.
BRASIL (2001) define: “Para aprender
a ler é preciso que o aluno se defronte com os
escritos que utilizaria se soubesse mesmo ler
– com textos de verdade […]”.
Partindo das novas concepções construídas por meio de leituras práticas de sala
de aula, baseando-se em seus próprios conhecimentos ou esquemas cognitivos, isto é,
capacidade de formular, confirmar ou rejeitar
hipóteses referentes às leituras.
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Desse modo, há várias maneiras de
cativar o estudante, apresentar livros de várias
qualidades, ou seja, livros que abordam temas
que desperte o interesse dos mesmos, que façam sentido para ele; levar o aluno à biblioteca, solicitar que tragam livros de suas casas ou
emprestados de amigos.

A LEITURA

Na definição de Ferreiro (2002), a escrita pode ser concebida como um sistema de
código e de representação. Como código, os
elementos já vêm prontos e como representação, a aprendizagem se constitui em uma
construção pela criança. Ao trabalhar a escrita
Escolher os mais interessantes para como código, o ensino privilegia os aspectos
ler, realizar um dia por semana ou momentos perceptivos e motores, relação grafia e som e
de leitura quando todos poderão escolher um o significado é desconsiderado.
livro para ler, inclusive o professor, sem que
essa atividade seja acompanhada de alguma
Determinadas pesquisas demonstram
cobrança.
que perceber as coisas por inteiro é mais significativo e relevante para as crianças. Elas
Para CAGLIARI (1998)
entendem com mais facilidade quando têm a
[…] os alunos são capazes de enfrentar uma varie- visão do todo. Nesse sentido, o texto é mais
dade enorme de textos. A restrição com relação à fácil de compreensão do que letras, sílabas e
escrita reside apenas nos casos em que os alunos palavras.
não sabem decifrar determinadas letras ou conjuntos
de letras, dificultando ou impossibilitando a leitura.
Depois que eles decifrarem a escrita o texto pode ser
qualquer um, desde que a criança tenha condições
de entender (CAGLIARI, 1998).

Com base na citação e observando
crianças em fase de alfabetização, as mesmas
formulam hipóteses de leitura. Essas hipóteses
de leitura vão avançando nas intervenções do
ambiente e a criança percorre um longo caminho que vai da identificação do texto e imagem, passando pela etiquetagem ou hipótese
do nome, até a tentativa de conciliar sua hipótese com os indicadores, isto é, os signos já
conhecidos.

Deve-se, portanto, ensinar a partir de
textos variados e significativos para as crianças. Dentro desse contexto, BARBOSA (1990),
conclui que é um equívoco ensinar a língua escrita a partir de partes menores, letras, sílabas,
palavras de forma separadas, pois na vida a
criança fala e interpreta, aprende a ler, ver as
coisas no seu sentido completo e por inteiro e
não parte, por parte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na ausência de conhecimento o docente culpa a criança por seu baixo desempenho
na aprendizagem da leitura e escrita, conferindo a suposta deficiência linguística e cultural, no
entanto a dificuldade não está na criança, mas na escola que não sabe ensinar a língua padrão.
Com isso foram observados os métodos tradicionais de alfabetização, verificando a relevância da conscientização por parte dos educadores quanto a necessidade de se repensar a
prática pedagógica direcionada às crianças em fase de alfabetização.
De maneira simplista a língua é um fenômeno social, dinâmico, vivo e mutável, não funcionando sempre do mesmo jeito, mudando de acordo com o contexto, a situação de produção
e a intenção do interlocutor.
Diante do exposto, a aprendizagem não significa repetir a amostra pré-determinada, mas
a capacidade de fazer uso da linguagem em diferentes situações de comunicação, usando a
língua para seus variados fins.
Partindo dos estudos de Ferreiro e Luria sobre a construção da linguagem escrita das
crianças, os educadores têm mais condições de oferecer um ensino eficaz e superar as concepções equivocadas.
Diante disso é proporcionada a experiência de que vivemos em constante evolução, e
nesse mundo constituído por um panorama histórico e político de ideias variadas, faz-se necessário a valorização do homem como sujeito-reflexivo, ou seja, aquele capaz de atuar dialeticamente neste contexto social.
Por isso, é necessário que seja efetivado um trabalho de alfabetização que valorize a
formação de um sujeito autônomo construtor da própria história. Ressalto que não são somente
os avanços do conhecimento científico por si, produzem mudanças no ensino.
As modificações educacionais, que raramente acontecem, são oriundas primeiramente
das mudanças da finalidade da educação, isto é, acontecem, no momento em que a escola
precisa responder às novas exigências da sociedade. Em segundo lugar, na alteração do perfil
social e cultural dos alunos.
Ao alfabetizador compete conhecer os diferentes métodos e tirar proveito bem como
saber lidar com as limitações de cada um deles. A prática pedagógica em linguagem oral oportunizou aos alunos participarem de brincadeiras, transmitirem recados, roda de conversas, recitação de quadrinhas, contação de histórias, verbalização de experiências vividas em relação a
determinado assunto e inventar final para as histórias ouvidas.
Considerando que a alfabetização não é um processo fundamentado em intuição e memorização e, para aprender a ler e escrever, a criança necessita estabelecer um conhecimento
através de conceitos, pois ela precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem.
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Dentro das atividades que facilitam a aprendizagem da leitura e da escrita permitimos às
crianças manusear livros de literatura, jornais, revistas, leitura coletiva e individual dos cartazes
expostos em sala de aula e trabalhamos com o nome próprio das crianças, rótulos, confecção
de listas, completar lacunas, diferentes tipos de ditados, jogos pedagógicos, recortes de jornais
e revistas, criando assim um ambiente adequado para que seja estimulada a curiosidade e criatividade.
A alfabetização é o caminho que possibilita o desenvolvimento integral do indivíduo inserido em sua realidade, tornando-o capaz de “questionar, refletir, investigar, descobrir, criticar”,
torna-se necessário que se realiza mediante um processo de construção da leitura e da escrita
que permita ao indivíduo, a interpretação do mundo, a compreensão sociocultural e a oportunidade de atuar na modificação do mesmo.
No processo construtivo da leitura e da escrita dá-se uma alfabetização para a transformação. Onde, a questão metodológica não é a essência da educação, apenas uma ferramenta.
Por isso, é preciso ter ideias claras a respeito do que significa assumir um ou outro comportamento metodológico no processo escolar.
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O ENSINO DE MATEMÁTICA E A CRIATIVIDADE
NA ESCOLA

RESUMO: O presente Artigo tem por objetivo analisar e compreender como se dá o processo do
ensino da matemática de forma criativa no contexto escolar. A Metodologia utilizada para a
concretização da presente pesquisa foi de base bibliográfica de cunho qualitativa por meio de
informações, impressões, opiniões, pontos de vista de forma a aprofundar e detalhar a temática proposta. O referencial teórico se baseou na análise de artigos, documentários, produções
científicas que discutem, refletem por meio do pensamento de Danyluk (1991), D’Ambrosio
(2003), Dami & Housman (2002), Maia(2008), Mata (2012), Nóvoa (2002), Nunes & Bryant
(1997), Silva & Brandão (1998), Starepravo (1997, 2006, 2009) dentre outros que pesquisam
sobre o ensino da Matemática. É possível transformar o ensino da matemática no Ensino Regular na regência em Sala de Aula com o protagonismo dos alunos sob a mediação de novas
práticas pedagógicas de na aquisição do conhecimento matemático pelos alunos.

Palavras-chave: Matemática; Criatividade; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

papel da escola é ensinar as ferramentas da matemática para que os alunos as
utilizem na resolução de problemas, contudo, é necessário levar em conta que a
imaginação criativa aliada ao raciocínio se constitui em um elemento de fundamental importância na resolução de problemas. Embora essa aprendizagem possa se constituir
em uma tarefa árdua, pode também, se tornar em uma atividade prazerosa, desafiadora, instigante para todos os alunos envolvidos no processo de aprendizado.
O que é resolver problemas se não lidar com o novo? O problema é justamente aquela
situação cuja solução se desconhece e porque desconhece quando se apresenta não se sabe
como proceder para sua resolução. A noção numérica das crianças quando chegam à escola é
bastante diversificada, uma vez que as vivências de cada criança estão ligadas às informações
de seu ambiente familiar como números telefônicos, tempo, calendário, número de andar, peso,
quantas quadras fica sua cada para ir para a Escola e assim por diante.
O professor dispõe de muitas ferramentas para fazer o aprendizado das crianças que angustia e que na maioria das vezes acaba mexendo com o referencial do professor na ministração
das aulas de matemática que acabam relembrando as aulas de matemática que o professor de
hoje teve no passado com outro professor de matemática.
O ensino da matemática pressupõe criatividade para que a criança possa aprender de
forma motivada com as condições de aprender muito além do que o próprio professor tem a
intencionalidade de ensinar. Hoje temos crianças ativas, hiperativas, inteligentes, inquietas só
que ao ensinar a matemática muitas vezes faltam as ferramentas ou não se tem as ferramentas
necessárias para que esse aprendizado possa ocorrer de forma prazerosa, descontraída e instigante.
É através das brincadeiras infantis que a criança entra em contato com as primeiras noções matemáticas, logo isso ocorre de forma espontânea. A contagem e o sentido de número
estão entre as primeiras noções aprendidas por ela, sendo assim cabe à escola basear- se nessas noções para desenvolver atividades em um ambiente formal de aprendizagem.
Muitas vezes se tem o conhecimento teórico do papel ativo da criança e da necessidade
de seu protagonismo em sua própria aprendizagem, muitas vezes falta se saber disso no momento do aprendizado da matemática. Isso é angustiante para o professor que precisa ensinar
matemática e essa é nossa tarefa na presente pesquisa que é tornar o ensino da matemática
criativo e prazeroso para a criança.
A matemática pode ser conjugada com outros componentes curriculares instigando e
irrompendo a criatividade propondo ao longo do tempo o desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia intelectual, a sensibilidade e a criatividade (FAINGUELERNT & NUNES, 2011).
O desafio na atualidade é investigar as novas formas de ensinar a Matemática como forma de auxiliar na construção de novos conhecimentos, aprofundando os já aprendidos de forma
que a prática pedagógica criativa seja uma nova maneira de aquisitar o conhecimento sem cair
na fala afirmação de ser um mero passatempo de entretenimento e não de se constituir nova
forma de apropriar do conhecimento matemático.

1169

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

O ENSINO DA MATEMÁTICA E A
CRIATIVIDADE NA ESCOLA
Muitas vezes a insatisfação com o próprio trabalho se torna mola propulsora para
que a formação continuada aconteça e daí vem
Pós-Graduação, o Mestrado, o Doutorado por
saber que na teoria existe a possibilidade de
fazer diferente, mas que na prática muitas vezes faltam os recursos e formação necessária
adequada para se obter bons resultados juntos
ao aprendizado da matemática nos alunos na
Educação Básica.
A qualificação de professores perpassa pelo chão da Escola na promoção de novas aprendizagens, de novos recursos que se
voltarão para o sucesso do aprendizado dos
alunos no contexto onde essa aprendizagem
se concretiza e onde os alunos fazem sua experiência com o saber.
Ao se falar acerca do ensino da matemática há que se fazer a junção, a ligação
com a criatividade uma vez que há aprendizagem se não houver uma criação por parte por
parte de quem aprende. Portanto, “Criatividade
[Subst. Fem] é a qualidade ou característica
de quem ou do que é criativo. Inventividade,
inteligência e talento, natos ou adquiridos, para
criar, inventar, inovar, quer no campo artístico,
quer no científico, esportivo etc.” (HOUAISS
ELETRÔNICO, 2020).
Isso significa dizer que a criatividade é
uma inteligência e um talento é nato ou adquirido, isso desmistifica o adágio popular de que
só aprende matemática quem tem uma alma
especial, ou algo do tipo nasceu com isso, ou
seja, é possível se adquirir as habilidades de
competências necessárias para adquirir conhecimentos matemáticos.
O incentivo torna possível a criatividade na aquisição da matemática no aprendizado
lógico-matemático por meio da mediação que
ajudará os alunos a fazerem o percurso com os
recursos e ferramentas necessárias para essa
aprendizagem matemática.
No campo da matemática existe a crença de que é possível aos pedagogos perceberem suas aprendizagem em metodologia de
fundamentos da matemática, no entanto, há

que superar a ideia de que matemática é algo
para poucos, ou para pessoas com inteligência
superior e esse é um mito que foi construído ao
longo de nossa história que precisa ser quebrado, rompido, superado.
Stoltz (2008) investigou crianças de
quatro e cinco anos de idade, a influência do
tipo de interação social na tomada de consciência da noção da conservação da substância
e do peso. Identificou que o processo de tomada de consciência de uma noção relacionada à passagem do nível pré-operatório para o
operatório concreto depende de uma interação
social que questiona o processo de mudança
responsável pelo êxito.
Para o autor é no interjogo de contra argumentações que a criança percebe os
processos que a conduziram a um determinado resultado, verificou que a interação social
possibilita a criança retirar as informações das
coordenações das ações realizadas, e não somente dos objetos para resolver os problemas
de forma criativa com seus pares.
A criatividade na Escola envolve algumas áreas que associam o aprendizado à
expressão criativa nos diversos componentes
curriculares, dentre eles a arte, a literatura, teatro, educação física, música e outras formas de
expressão criativa.
A Escola ainda carece de provocar,
instigar o aprendizado onde o fogo ainda se
encontra centrado na figura do professor que
ensina e que os alunos aprendem.
A matemática é vista pelos alunos onde
o professor detém o saber e os alunos apreendem esse saber, ou seja, temos que superar
essa forma de ver o ensino da matemática e
apresentarmos novas formas de aquisição desse conteúdo de forma que não seja tão sisuda
e carrancuda como tem sido feito em nossas
escolas.
Não há de ser novidade para a prática
docente que a matemática é mais procedimental do que conceitual, isso não significa dizer
que o procedimento não está mais ligado a
ação, a prática e, portanto, não deveria ser assim? Essa é uma leitura equivocada do ensino
de matemática na atualidade.
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Segundo Vygotsky (1994), o brincar é
articulador do desenvolvimento e da aprendizagem infantil para a construção do conhecimento e da aprendizagem com os alunos que
vão fazendo suas experiências no concreto,
vão testando suas hipóteses e vão percebendo
como é possível desenvolver o raciocínio lógico-matemático diante de uma situação em que
a problemática está dada e que muitas vezes
há que ser mediada pelo professor que deverá
respeitar o caminho e o percurso que as crianças farão ao desenvolver os exercícios propostos de forma que conceito de forma criativa.
O que temos na Matemática mais procedimental do que conceitual é que se tem
sempre um professor ensinando determinado procedimento, ou seja, o professor ensina
como se faz multiplicação, como se executa
uma subtração ou adição ou ainda como se faz
a divisão, ou ainda ensinando como se resolve
uma equação, mas o importante é que o foco
está centrado no procedimento aquela conjunto de passos que é seguido para obtenção de
uma determinada resposta.
No entanto, a partir do momento em
que se coloca a criatividade como foco, o trabalho passa a ser baseado em uma perspectiva conceitual, sem é claro eliminar o procedimental, mas o fogo passa a ser o conceito no
processo de ensino-aprendizagem da matemática.
Temos nas aulas de matemática um espaço mais de reprodução que de criação, ou
seja, o professor mostra e os alunos repetem
as regras ensinadas não há, portanto, espaço
para a invenção, para a criação que se contradiz ao que é feito, ou seja, a repetição e a
reprodução dos procedimentos executados pelos professores que o aluno repete.
Selva e Brandão (1998), apresentam
diferentes representações na resolução de problemas de subtração por crianças observando
o uso espontâneo do cálculo mental parece
não fazer parte do trabalho com a matemática
na pré-escola.

O papel e o lápis são utilizados apenas para realização dos exercícios do livro, em que se exige a
escrita convencional dos números e operações. As
situações de sala de aula são bem diretivas sobre
como o aluno deve agir e fazer os cálculos, não se
estimulando o uso de diferentes recursos, bem como
a elaboração de estratégias por parte das crianças
(SELVA; BRANDÃO, 1998, p. 58).

Apresentamos a subtração que, normalmente é trabalhada de forma geral na Escola pelo algoritmo ou pelos fatos numéricos,
ou seja, no cotidiano escolar, do uso da escrita convencional dos números pela criança
o professor é desafiado a demonstrar como
se ensina a criança a realizar a operação de
subtração, ou seja, se coloca de cara o foco
no procedimento, partindo do pressuposto que
essa criança não sabe efetuar essa operação
de subtração e, portanto, o professor precisa
ensiná-la.
O reflexo disso se desdobra na ação
do professor ensinar a conta, no termo correto
seria no algoritmo convencional – que seria o
conjunto de passos que diz como é possível
executar a operação de subtração, ou seja, a
conta armada.
Para Garcia & Ramirez (1994), as crianças em idade pré-escolar utilizam grafismos
não convencionais e as representações estão
preocupadas com os aspectos qualitativos de
suas representações gráficas.
Qual é o resultado disso? Primeiro se
ensina o procedimento e posteriormente se
apresenta o que se chama de problemas. Por
exemplo, tinha 13 frutas na cesta. Comi 5. Com
quantas fiquei? Na sentença matemática se
olha os números do problema e aí se olha qual
é a conta que precisa ser feita, só que para
resolver a conta precisa ser feita de pé.
Starepravo (2009) apresenta como é
possível ensinar matemática de forma criativa
para as crianças. Por exemplo: Maria fez alguns
bolinhos. Seu filho comeu 5 e ainda restaram
14. Quantos bolinhos Maria fez? Como a criança resolve esse problema? Ela vai isolar o 15,
isolar o 5 irá ler comeu e irá fazer uma conta
de subtração. Será que é a criança que não
pensa? Ou será que ela precisa pensar para
resolver os problemas?
1171

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

Não se pode mostrar como é que se
faz para depois apresentar problemas para a
criança resolver é um exercício que é diferente
de problema que serve para praticar, para repetir alguma coisa que a criança supostamente
já sabe. Só é problema aquilo que não foi ensinado a priori para a criança, ou seja, aquilo
que não foi ensinado primeiro.
Starepravo (2006), apresentar outra situação de aprendizagem em que professora de
matemática dá 10 palitos para cada aluno na
aula de matemática, teria que ser tirado 4 palitos e os alunos teriam que fazer a contagem
para saber quantos palitos restariam. Após feito essa experimentação o aluno teria que escrever a situação vivenciada que ficaria da seguinte forma: 10 – 4 = 6.
Existe uma diferença muito grande, em
uma situação a criança está resolvendo o problema e na outra situação a criança está repetindo um procedimento, ou seja, ela pode até
estar pensando em outra coisa. Ela pode estar
fisicamente ali, mas sua ação será manual e
não necessariamente será uma ação mental.
Se o professor quer que os alunos aprendam
matemática, terá que agir mentalmente, criar, e
aí, a criança irá fazer do jeito dela (STAREPRAVO, 1999).
A criança aprende muito mais contextualizando os números do que fazendo a contagem de adição e subtração numérica. Por
exemplo, em uma determinada turma há 14
meninas e 6 meninos. O registro ficará da seguinte forma: 14 + 6 = 20 alunos. O professor
poderá perguntar se existe outra turma que tem
20 alunos. Será que todas terão 14 meninas e
6 meninos ou terão combinações diferentes?
Os alunos começam a pensar a partir da problematização e isso é muito fértil para a criatividade dos alunos no ensino da matemática e
todas as possibilidades (STAREPRAVO, 2006).
Outro exemplo criativo de situação problema para que a criança desenvolva o seu
raciocínio lógico-matemático de forma criativa:
encontre uma forma de obter com a calculadora o resultado para a subtração 63 – 49 sem
apertar nenhuma vez a tecla com o número 9.
Isso constitui um problema para as crianças de

forma interessante, uma vez que a calculadora
não irá fazer nada pela criança, ela deverá pensar e testar suas hipóteses na calculadora em
que não há preocupação com o cálculo em si,
mas sim com a ideia.
O foco está no conceito da subtração
e não no procedimento, uma vez que o procedimento pode ser ensinado e a criança repetir,
só que no exemplo da calculadora se propõe
um problema e as crianças apresentam possíveis soluções com a testagem das hipóteses
por elas levantadas na resolução do problema
apresentado pela professora em classe.
Rolim, Guerra e Tassigny (2008) entendem que o brincar é importante em todas as
fases da vida. Estes autores consideram o brincar como uma das características da infância
e defendem ser possível relacionar o brincar
com a aprendizagem, acreditando que não é
apenas um entretenimento, mas também faz
parte da própria aprendizagem.
Portanto, brincar é aprender, sendo
que na brincadeira está presente a base daquilo que, futuramente, consentirá à criança aprendizagens mais complexas como a arte de entender os números que são abstratos mas que
estão presentes na constituição do ser humano
e na concretização de seus sonhos, desejos,
utopias.
Segundo Kamii (2002), qualquer conteúdo que se queira ensinar para a criança elas
já sabem alguma coisa sobre ele, podem saber de forma parcial ou até mesmo de forma
errada, mas sabem e, ignorar o que ela já sabe
será o grande fator para dificultar o que ela irá
aprender.
Para Nunes (1997), afirma que não
existe nenhum conceito que se queira ensinar
para a criança até o 5º ano totalmente novo, alguma coisa sobre aquilo que a criança já sabe.
Urge pensar na criança que é inteligente, ou seja, que tem ideias originais e essas
hipóteses estão presentes na matemática, ou
seja, é uma criança pensando, é uma criança
elaborando, é uma criança que não comete erros, é uma criança que descobriu uma regularidade.
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O que torna a matemática mais criativa? Como explicar para que os alunos aprendam, façam e acertem? É preciso ensinar como
se faz. Só que é de fundamental importância
perceber em que momento a criança aprende?
A atividade na verdade é uma verificação do
aprendizado. O que se quer ensinar na Matemática? Que ideias as crianças têm sobre o
que vai ser ensinado? Como descobrir o que
as crianças sabem ou não? O professor precisará levar situações-problemas de forma inovadora.
Que ideias as crianças já têm sobre o
que se vai aprender? Que percurso mental a
criança terá que percorrer para aprender? Que
ações mentais será exigido da criança para
apreensão do novo aprendizado? Como ajudar
a criança na superação dos obstáculos neste
percurso?
A situação-problema terá que ter um
significado no contexto onde a criança está e
onde o aprendizado irá se concretizar, ou seja,
o professor terá que mediar e dar pistas para
que a criança possa fazer a testagem de suas
hipóteses na descoberta que irá fazer na aquisição do novo conhecimento.
Segundo Duval (2009) a criança deve
construir, matemático que se utilize registros
para representar os objetos matemáticos e assim conseguir interagir com as outras crianças
envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. O autor acrescenta que “não é possível
estudar os fenômenos relativos ao conhecimento sem se recorrer à noção de representação” (DUVAL, 2009, p. 29).
Para Duval (2009):
Um tratamento é uma transformação que se efetua
no interior de um mesmo registro, aquele onde as regras de funcionamento são utilizadas; um tratamento
mobiliza, então, apenas um registro de representação. A conversão é, ao contrário, uma transformação
que passa de um registro a outro. Ela requer então
a coordenação dos registros no sujeito que a efetua
(DUVAL, 2009, p. 39).

Para isso, o professor deve mediar a
situação, não deve ensinar respostas, mas promover, provocar, instigar a construção de percursos mentais para a resolução dos problemas propostos.

Há que se fazer um esforço no processo de ensino-aprendizagem de deixar que a
criança descubra por si para criar e lidar com
o novo de forma criativa, com crítica e de forma
que inove as situação até então vivenciadas
para que na medicação seja observado o belo
que há no processo de conhecer e criar.
O brincar, o brinquedo e o jogo, frequentemente, despertam sentimentos de alegria, prazer, entusiasmo e espontaneidade,
que, juntos, contribuem para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado, ou seja, transportam consigo inúmeras vantagens tanto a nível
do desenvolvimento cognitivo como a nível
emocional, sócio afetivo e motor da criança,
O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a
criança opera com um significado alienado numa situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o
que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está
unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a
seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se a
regras e, por conseguinte, renunciando ao que ela
quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à
ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do
brinquedo (ROLIM, GUERRA, & TASSIGNY, 2008).

O brinquedo é o companheiro da
criança, ajudando-a a agir, a representar e a
imaginar. Através do brincar, a criança desenvolve elementos de fundamental importância
na formação da personalidade, experimenta
situações, organiza emoções, processa informações, constrói autonomia de forma independente.
Starepravo (2009), apresenta um outro
exemplo, escrever 145 na calculadora, mas só
poderá apertar as teclas do 1, do 0, do + e do
=. É uma atividade fantástica uma vez que a
criança vai ter que pensar que tipo de número
poderá utilizar o “zero”, o + ou o =. Isso incentiva o aluno a pensar, a testar hipóteses e a
chegar nos resultados.
Se perceber que não é fácil estar diante
de um problema e, sobretudo, resolvê-lo, uma
vez que as práticas de nossas escolas em geral
revelam um ensino mecanizado, em que predomina o estímulo-resposta. Maia (2008) reforça
a ideia dos autores anteriores, declarando que
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a Matemática é uma área “cujo conhecimento
é hierarquizado, isto é, os seus diferentes saberes são suportados por outros e a não compreensão destes impede a compreensão dos que
se baseiam nestes” (MAIA, 2008, p. 7).

Os números nos acompanham desde
sempre e provavelmente nos acompanharam
depois de não mais existir o corpo físico que
também será feito uma contagem em dias, meses, anos, décadas, centenas(s). Portanto, é de
fundamental importância que seja apreendido
Urge a superação deste problema que em sua forma mais concreta esse aprendizado.
se constitui em um dos desafios dos professores de Matemática, tendo em vista que são as
Essa interação só é possível graças ao
suas mediações no ensino da matemática de conhecimento que o professor adquire e que
forma criativa, crítica, reflexiva, proporcionando proporciona aos alunos por meio de sua prátiaos alunos as operações matemáticas contex- ca e experiência pedagógica em que explicita
tualizadas em que o professor deve propor vá- o conhecimento matemático de forma criativa
rias situações-problemas para que os alunos tendo que desconstruir o mito de que a matepossam interagir com a matemática de forma mática é para os alunos com inteligência supeinovadora.
rior aos demais e que muitos não aprenderão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que apresentaremos como aporte
teórico o pensamento e os resultados de pesquisas de autores consagrados que refletem
sobre a temática, tendo presente que é necessário superar a forma como se ensina a Matemática na Educação Básica.
O referencial teórico se baseou na
análise de artigos, documentários, produções
científicas que discutem, refletem por meio do
pensamento de Danyluk (1991), D”Ambrosio
(2003), Dami & Housman (2002), Maia(2008),
Mata (2012), Novoa (2002), Nunes & Bryant
(1997), Silva & Brandão (1998), Starepravo
(1997, 2006, 2009) dentre outros que pesquisam sobre o ensino da Matemática e a Criatividade no Contexto Escolar.

O professor ao propor cenas do cotidiano dos alunos está contextualizando o aprendizado que se dará pela análise, pela reflexão,
pela resolução, pela correção e pela avaliação
do seu próprio fazer matemático, no sentido de
buscar por novos caminhos pedagógicos qualitativamente diferentes e criativamente melhores do que os que se tinha apresentado.
Portanto, cabe ao professor contextualizar o conhecimento que será ensinado e com
ele criar novas formas de aprendizagem matemática para os seus alunos de forma descontraída e alegre.

Sabemos que o ensino da matemática é de fundamental importância é tal qual a
abstração filosófica. Uma das maiores contribuições da Filosofia é a Matemática, pois os
números como as questões filosóficas são
abstratos, mas são aplicados à realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse momento em que estamos vivendo é de extrema importância ofertar às crianças
atividades que estejam ligadas ao contexto que estão vivendo, atividade que sintam prazer de
fazer, de realizar, ou seja, jogos que podem ser com regras, simples, com baralho.
Para isso, o professor precisa reforçar e endossar a premissa afirmada por Nóvoa (2002)
de “quem sabe faz; quem compreende ensina” (NÓVOA, 2002, p. 36). Essa dupla combinação
desenvolvida pelo professor em sua formação matemática, integrado às formas de como ensinar
a criança uma matemática criativa, integrativa, cooperativa, crítica, inclusiva e transformadora
das realidades onde nossos alunos vivem.
O ensino matemático deve ser realizado com o comprometimento de aquisição de um
conhecimento espontâneo, sistematizado que permita ao professor verificar o raciocínio lógico-matemático dos alunos de forma criativa, crítica, reflexiva enriquecendo a bagagem dos alunos
e proporcionando ao processo de mataria novas formas em sua prática pedagógica.
É por meio dos jogos, brinquedos e das brincadeiras que a criança entra em contato
de forma espontânea com as primeiras noções matemáticas. A contagem e o sentido de número estão entre as primeiras noções aprendidas, sendo assim, cabe à escola se basear nesse
conhecimento prévio para desenvolver atividades em um ambiente formal de aprendizagem de
modo que as experiências trazidas e adquiridas pré-escola tenham uma validade na aquisição
dos novos conhecimentos.
O professor é uma peça de extrema importância para que o brinquedo, o jogo, a brincadeira se introjeta e venha a fazer parte do cotidiano das crianças que estão em processo de
aprendizagem e não seja vista apenas como um passatempo.
Esperamos que a nossa pesquisa suscite e sensibilize novos estudos acerca do conhecimento matemático problematizando, questionando, buscando respostas e instigando novas
perguntas a respeito da educação matemática na vida de nossos alunos que anseiam por novos
conhecimentos de forma interativa e emancipadora.
E inovação no ensino da matemática de forma criativa para a transformação do ensino
da disciplina de matemática de forma interdisciplinar no Ensino Regular com a retomada da
subjetividade por meio de uma matemática humanista que faz ligação da matemática com os
demais componentes curriculares.
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E
O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS
INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

RESUMO: O artigo, elaborado com as dificuldades de aprendizagem diretamente ligado a educação inclusiva, reflete no ato de para a introdução das crianças em um mundo que os precede
e está em constante mudança, ou seja, constante desafio na área da educação onde esse é o
princípio ético que norteia as relações humanas, pois é preciso ao longo do caminho construir
e atingir uma sociedade mais justa, participativa, onde a educação é para todos e ninguém poderá ficar de fora. A humanização é feita de diferenças, em 1948 a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, estabelece esta humanização, pois ao apontar o fundamento da liberdade,
da justiça e da paz no mundo é o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros
da família humana e de seus direitos iguais. O papel da escola como uma instituição imparcial
e social tem como tarefa a transmissão e a veiculação de saberes e de práticas para todos,
cada criança possui sua singularidade, todas aprendem e está sempre voltada para o processo
de construção do conhecimento no âmbito escolar, a educação inclusiva tem valores iguais
para todos e todas.

Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem; Relações Humanas; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

A

educação inclusiva foi feita para todos nas escolas, crianças com necessidades
especiais precisam ser inseridas nas escolas, onde possam ter a educação, o
ensinamento, em um mesmo contexto escolar em que as outras crianças.

É importante ressaltar que a inclusão traduz a capacidade da escola em dar respostas
para as diferenças de aprendizagem das crianças, ou seja, na escola é necessário haver um
lugar onde as crianças possam trocar seus conhecimentos, onde todos possam participar do
processo de construção do conhecimento, independentemente de suas características.
A relevância do artigo, mostra que mudanças significativas são necessárias e requer um
olhar diferenciado e a gestão escolar precisa ser mais democrática e participativa, compreendendo o espaço da escola como um verdadeiro local social e pedagógico, onde todos poderão
compartilhar os projetos em comum.
Pois a escola que consegue incluir está valorizando o papel da socialização dessas
crianças com necessidades especiais, pois o princípio da contribuição começa na escola. Professores exercem um papel fundamental na vida escolar e no andamento dessas crianças com
necessidades especiais, a escola inclusiva precisa ter professores capacitados, especializados
em um atendimento voltado a essas deficiências, onde é preciso ter um ambiente favorável, prazeroso, um local adequado, de fácil acesso, com mobiliários adaptados, e todo uma estrutura
para o recebimento dessas crianças, alguns professores privilegiam o caminho das aprendizagens convencionais e mecanizadas, ao invés de trabalhar de uma forma que suas situações de
aprendizagens sejam conforme a informações e o conhecimento prévio que o professor tem do
aluno, para se dar um trabalho especializado.
O objetivo da pesquisa é buscar alternativas educacionais no qual o currículo da educação inclusiva seja o agente do processo educacional para o aluno, onde na perspectiva de uma
prática política pedagógica tenha sempre a igualdade e a participação de todas as crianças.
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AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM E O PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO DOS
INDIVÍDUOS
O processo do desenvolvimento e
crescimento do indivíduo não se dá de forma
autônoma, aleatória ou determinada somente
por fatores internos. Todo o processo do desenvolvimento tem a característica de ser global, integrado e interdependente.
A criança pequena, nos seus primeiros
meses de vida, quando ainda está pouco diferenciada nas diversas áreas de seu desenvolvimento, terá manifestações orgânicas e psicossomáticas diante de problemas enfrentados
nas suas relações, especialmente com a mãe
e em função de suas condições de vida.
Nesta fase da vida a socialização também é importante. Muitas crianças brasileiras
passam mais tempo em creches ou escolas do
que na própria casa, podendo, portanto, estas
instituições serem responsáveis por eventuais
problemas de desenvolvimento da criança.

A origem do problema de aprendizagem pode
estar relacionada com o modelo de relação vincular que cada criança estabelece e que foi
desenvolvido e articulado nas suas primeiras
relações com a mãe.
De acordo com Weiten (2002), estas
relações são estabelecidas desde o pré-natal,
quando os bebês passam pelos estágios germinal, embrionário e fetal, ao contexto familiar
no qual a criança está inserida. De acordo com
outra situação pedagógica a ser considerada
são os distúrbios reativos de aprendizagem,
isto é, são aqueles que surgem no decorrer de
crises situacionais: o nascimento de um irmão,
a perda de um ente querido, separação dos
pais, a troca de uma professora, a mudança de
cidade, de escola, entre outras situações.
As dificuldades de aprendizagem podem acontecer com algumas crises nas pessoas, como exemplo, perdas significativas,
frequentemente mobilizam ansiedades depressivas em muitas crianças e adolescentes e em
outros casos, mobilizam um alto nível de ansiedade flutuante, o que dificulta a adaptação a
situações novas.

Na idade escolar, o processo de alfabetização passa a ser a área de manifestação
dos mesmos desvios já existentes, acrescidos
dos específicos deste processo, que podem
vir a se manifestar de forma evidente na idade
escolar, embora tenham ocorrido em estágios
anteriores do seu desenvolvimento, em função
da maior solicitação exigida dos processos psicomotores, intelectuais e afetivos nesta idade.

Situações significativas para prejudicar
o aprendizado da criança, pode estar relacionado com o baixo rendimento na escola, pode
ser consequência da depressão, em função
da falta de interesse e motivação da criança
em participar de atividades escolares, bem
como sua tendência para sentimento de autodesvalorização. As dificuldades caracterizadas
merecem reflexões a nível preventivo, ou seja,
uma vez que, mal manejadas pela família, pela
De acordo com Paulo Freire (1996):
escola ou por profissionais da área de saúde
mental, podem organizar-se em problemas pro[...] o professor autoritário, o professor licencioso, o cessuais de aprendizagem, geradores da carprofessor competente, sério, o professor incompetenreira de fracasso escolar.
te, irresponsável, o professor amoroso da vida e das
gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do
mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista,
nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua
marca (FREIRE, 1996, p.97).

O problema de aprendizagem é considerado como sintoma que expressa algo e possui uma mensagem, pois o não aprender tem
uma função tão integradora quanto o aprender.

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática
de ensinar-aprender, participamos de uma experiência total, diretiva política, ideológica, gnosiológica,
pedagógica, estética e ética, e quem a boniteza deve
achar-se de mãos dadas com a decência e com a
seriedade (FREIRE, 1996 p.26).
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Infelizmente, nem todos os educadores e pais estão conscientes destas características do desenvolvimento. Certamente que,
estamos vivendo em uma sociedade altamente
competitiva e regida por um princípio de rendimento, as flutuações escolares da criança e
do adolescente podem mobilizar em seus pais
um alto nível de ansiedade de performance e,
com isso, manejos educativos inadequados
que, muitas vezes, dificultam a aprendizagem e
mobilizam condutas regressivas.

Ainda estamos vivendo em um momento em que os serviços utilizados e prestados
para atender as necessidades educacionais
dos alunos são ineficientes, precários e muitas
vezes não se possui nenhum tipo de auxílio. Na
grande maioria das atividades já desenvolvidas
pelos professores nas salas de aula, são repetitivas, pois a escassez de material é grande.

É importante ressaltar também que a
identificação das Dificuldades de Aprendizagem ocorre com base em critérios arbitrários
sustentados em laudos ou avaliações de difeDEFINIÇÃO DE DIFICULDADES DE
rentes áreas não tratadas de forma interdiscipliAPRENDIZAGEM E DISTÚRBIOS DE
nar. Na grande maioria são os professores que
APRENDIZAGEM
fazem a identificação, feita com base em critérios pedagógicos, em critérios médicos, ora
Para definição de entendimento de diem critérios neurológicos, psicológicos, emoficuldades de aprendizagem, é um termo geral
cionais, motores, sociais ou mesmo culturais.
que se refere a um grupo heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades signifiEmbora em muitas ocasiões o diagnóscativas na aquisição e utilização da compretico clínico é supervalorizado e tratado isoladaensão auditiva, também aparecendo na fala,
mente e, seus resultados apontam para alteraproblemas na leitura, na escrita e no raciocínio
ções que não se convertem em uma proposta
matemático.
de ensino ou de reeducação a ser elaborada
para o aluno com dificuldades de aprendizaContudo, estas desordens, são consigem.
deradas intrínsecas ao indivíduo, presumindo-se que sejam devidas a uma disfunção do sisIsso acontece porque infelizmente são
tema nervoso central, podem ocorrer durante
vários fatores que ainda não há uma identifitoda a vida. Problemas com o comportamencação científica comum sobre Dificuldades de
to, na percepção social, na interação social
Aprendizagem que seja concordante entre difepodem existir com as Dificuldades de Aprenrentes áreas de conhecimento, e nem critérios
dizagem, porém, apesar das dificuldades de
legítimos para a sua definição e caracterização
aprendizagens ocorrerem com outras deficiênque podem ser intrínsecos ou extrínsecos aos
cias um exemplo, deficiência sensorial, deficisujeitos.
ência mental, distúrbios sócio emocionais ou
até mesmo com problemas extrínsecos como
exemplo, diferenças culturais, insuficiente ou
A definição de distúrbio de aprendiinapropriada instrução, entre outras, elas não
zagem pode ser substituída por “transtorno”,
são o resultado dessas condições.
um fator de origem biológica. Na Classificação
de Transtornos Mentais e de Comportamento
Com esta definição é possível verificar
(CID-10), Distúrbio de Aprendizado é contido
que a Dificuldade de Aprendizagem é um fecomo comprometimento ou atraso no desennômeno extremamente complexo que abranvolvimento de funções ligadas à maturação
ge uma diversidade de conceitos, critérios e
biológica da parte central do sistema nervoso,
teorias. A ausência de uma teoria fixa e coesa
e que se inicia ainda na infância.
baseada em estudos científicos explica a ambiguidade e a falta de legitimidade e fidedigniExiste uma sigla para a identificação de
dade da definição das Dificuldades de AprenDistúrbio de Aprendizado, normalmente indicadizagem.
da como (DA). O distúrbio de aprendizagem
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vem sendo considerado problema específico
da leitura, da escrita e muitas vezes no raciocínio matemático, um problema na maioria das
vezes identificado em geral nos primeiros anos
escolares, do aluno.

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
DAS PESSOAS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
NAS SALAS DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

A dificuldade de aprendizagem, pode
persistir durante toda a vida, uma vez que é incurável, embora possa ser atenuado, a depender do tipo de transtorno, pois, associa-se a
atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, a confusões de esquema corporal e de
lateralidade ou a alterações do funcionamento
cerebral normal.

Na presença de um processo de desenvolvimento de pessoas com algum tipo de
necessidades educacionais especiais, pensou-se em modificar a maneira de se classificar os
alunos indicados para o atendimento da educação especial.
Infelizmente pesquisas apontaram que
alguns alunos com Dificuldades de Aprendizagem que poderiam se beneficiar do apoio especializado da educação especial eram excluídos desse serviço porque, só eram elegíveis
para tal serviço, os que apresentavam alguma
deficiência sensorial, motora, física ou cognitiva.

Os Distúrbios de aprendizagem é um
termo genérico que se refere a um grupo heterogêneo de distúrbios manifestados por dificuldades significativas na aquisição e uso da
audição, fala, leitura, escrita, raciocínio geral ou
habilidades matemáticas. Portanto, essas dificuldades são intrínsecas ao indivíduo, ou seja,
são específicas, de resultados de disfunções
Com isso, o Relatório Warnock, deno sistema nervoso central, podendo perdurar
monstra no seu documento publicado em 1978,
por toda a vida,
um resultado de seu trabalho coordenado por
Embora os distúrbios de aprendizagem possam ocor- Mary Warnock, do Departamento de Educação
rer ao mesmo tempo com outras condições desvan- e Ciência da Inglaterra, onde foi modificado as
tajosas, um exemplo pode ser a deficiência sensorial, opiniões que se tinham referentes aos alunos
retardo mental, distúrbios emocionais severos e influ- com insucesso escolar.
ências extrínsecas, pois, como diferenças culturais e
método pedagógico inadequado, elas não são o resultado dessas condições ou influências (HAMMILL,
1990, p.77).

Portanto, o termo distúrbios de aprendizagem é destinado para problemas de aprendizagem apresentados por crianças que, apesar
de serem física e mentalmente normais ou até
dotadas de inteligência um pouco acima da
média, têm dificuldades de aprender a ler e a
escrever.

Este relatório foi resultado de uma investigação, onde em um período de quatro
anos com muitas pesquisas sobre as condições da educação especial da Inglaterra, na
década de 70, pois diante da deficiência, dificuldade ou desajuste que se encontrava no
diagnóstico que da criança apresentava, partindo diante ponto, começam a ser considerados
fatores ambientais como sendo causadores
dos problemas de aprendizagem.
Com a mudança pretende-se desvincular a questão da dificuldade de aprendizagem à
presença da deficiência, onde antigamente, era
apenas o que se faziam com crianças com dificuldades de aprendizagem, pois uma vez que
muitos alunos que apresentam distúrbios de
aprendizagem não têm necessariamente uma
deficiência física, mental, sensorial ou múltipla.
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O Relatório Warnock, recomenda, que
a locução às necessidades educacionais especiais seja aplicada não para rotular o aluno, mas sim, para traduzir todas as exigências
para seu progresso escolar. Segundo Marchesi
e Martín (1995) o termo necessidades educacionais especiais refere-se ao sujeito que:
Apresenta algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização, que exige uma atenção
mais específica e maiores recursos educacionais do
que os necessários para os colegas de sua idade.
Aparecem, portanto, nesta definição, duas noções
extremamente relacionadas: os problemas de aprendizagem e os recursos educacionais. Ao falar de problemas de aprendizagem e evitar a terminologia da
deficiência, a ênfase situa-se na escola, na resposta
educacional. Sem dúvida, esta nova concepção não
nega que os alunos tenham problemas especificamente vinculados a seu próprio desenvolvimento.
Uma criança cega ou com paralisia cerebral apresenta inicialmente algumas dificuldades que seus colegas não têm. No entanto, a ênfase consiste agora na
capacidade de o centro educacional oferecer uma
resposta a suas demandas (MARCHESI; MARTIN,
1995 p. 11).

(AEE), devem ter formação específica, onde
atendam aos objetivos da educação especial
na perspectiva da educação inclusiva, portanto,
nos cursos de qualificações dos professores os
mesmos poderão atualizar e ampliar seus conhecimentos em conteúdo específicos do AEE.
Um dos aspectos mais importantes
para uma boa qualificação do professor é a preocupação com a aprendizagem permanente, a
formação consiste em um dos objetivos primordiais o Projeto Político Pedagógico.
Também se pode complementar que
à gestão escolar compete programar muitas
ações nos auxílios dos professores que garantam a formação das pessoas envolvidas plenamente na educação, sendo direta ou indiretamente, nas unidades de ensino.

Metodologias como essas trazem novas formas de produção e organização do conhecimento e colocam o aprendiz no centro do
processo educativo, dando-lhe autonomia e responsabilidade pela sua aprendizagem por meio
da identificação e análise dos problemas e da
O processo que se forma a alteração capacidade para formular questões e buscar
da definição do aluno com Dificuldades de informações para responder a estas questões,
Aprendizagem para aluno com necessidades ampliando conhecimentos.
educacionais especiais, determina uma expectativa positiva.
Segundo Garcia (2008) explica que:
Na década de 90 no Brasil, surge a
terminologia necessidades educacionais especiais, a partir deste momento o fenômeno
da deficiência ou distúrbio passa então a ser
contemplado não mais em função da limitação
que a pessoa obtém, mas sim, em função da
resposta educacional e das possibilidades de
aprendizagem do aluno.

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
DOS PROFESSORES DAS SALAS
DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
É muito importante que as dificuldades
de aprendizagem dos alunos sejam reconhecidas e direcionadas para profissionais especializados bem como os professores para atuarem no Atendimento Especializado Educacional

[...] os atendimentos especializados expressam uma
concepção de inclusão escolar que considera a necessidade de identificar barreiras que impedem o
acesso de alunos considerados diferentes. Com o
respeito à diversidade, o objetivo do trabalho educacional deve ser o de permitir acesso à educação
a todas as crianças, jovens e/ou adultos (GARCIA,
2008, p.18).

Os cursos de formação continuada tradicionalmente são centrados nos conteúdos,
classificados de acordo com o critério de pertencimento a uma especificidade, tendo sua
organização curricular pautada em um perfil
específico de aluno que se deseja formar.
Cada vez mais os modelos de formação estão sendo questionados no contexto
educacional e algumas metodologias começam a surgir com a finalidade de romper com
esta organização e determinação. Segundo
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Zabala (1995), defende uma perspectiva de
organização curricular globalizadora, na qual
os conteúdos de aprendizagem e as unidades
temáticas do currículo são relevantes em função de sua capacidade de compreender uma
realidade global.
Metodologias ativas de aprendizagem
tem como característica o fato de se desenvolverem em pequenos grupos e de apresentarem problemas contextualizados, pois trata-se
de um processo cooperativo, ativo, interdisciplinar e integrado que estimula o aluno a desenvolver os trabalhos em equipe, e também a
considerar o contexto ao elaborar as propostas
das soluções.

pode acabar se limitando a uma área específica, sendo assim, envolvendo a fala da criança,
a sua compreensão, comprometendo a leitura,
tardando a escrita, dificultando a soletração e
não obtendo interesse aos cálculos numéricos.
Segundo Bissoto (1999) afirma que,
o número de crianças consideradas inaptas para
aprender assume caráter epidêmico”. Não basta
classificar o comportamento dos indivíduos e passar
a tratá-los de forma corretiva ou re-adaptativa. É necessário compreender, conhecer, considerar o meio
sociocultural em que os indivíduos são forjados. É
preciso compreender as relações indivíduo/sociedade, as muitas vezes conflituosas interações eu/outro
(BISSOTO, 1999, p.104).

Na perspectiva da educação inclusiva, o processo de reorientação de escolas
COMO A INCLUSÃO ERA VISTA
especiais e centros especializados requerem a
ANTIGAMENTE
construção de uma proposta pedagógica que
institua nestes espaços, principalmente, serviNo que alcança os dispositivos refeços de apoio às escolas para organização das
rentes
à
integração social da pessoa com desalas de recursos multifuncionais e para a forficiência nas constituições brasileiras, restaram
mação continuada dos professores do AEE.
silentes as Constituições de 1824 e de 1891.
De acordo com Arbol e López AranguA população sofria diante das precárias
ren (1995):
condições de vida e de saúde, o povo, de maCrianças não adaptadas existem em todas as clas- neira geral, supunha ser um “castigo de Deus”
ses sociais e ambientes, mas destacam-se por seu o nascimento de uma criança com deficiência,
número e gravidade nas camadas mais baixas da julgando que um corpo mal formado era a mosociedade. As carências econômicas, culturais, as rada de uma mente igualmente malformada,
drogas, o alcoolismo, o desemprego, etc., segregam supersticiosamente vista como feiticeiros ou
socialmente, favorecendo o surgimento de condutas bruxos, porém, as pessoas naquela época,
marginais (ARBOL & LÓPEZ ARANGUREN, 1995, que apresentavam alguma deficiência apenas
restavam ser abandonada era discriminada, à
p.170)
Portanto, algumas crianças não pare- distância e a prática da pobreza.
cem obter diagnósticos preciso, podem estar
Estudos arqueológicos, com base em
sendo confundidos com problemas relacionados à disciplina, pois a adaptação social à sala restos biológicos e evidências artísticas, dede aula pode parecer estranha, ou às expec- monstram que no Egito Antigo as pessoas com
tativas do professor em relação ao comporta- deficiência não sofriam qualquer tipo de discrimento sem problemas de indisciplina, porém, minação,
a diversidade de aspectos envolvidos na definição e diagnóstico de dificuldades de uma As artes, os túmulos, os papiros e as múmias revealuno com a aprendizagem, possui o conceito lam que a deficiência não consagrava impedimento
hegemônico e se depõe a favor de uma com- para as mais diversas atividades desenvolvidas pelos
preensão única, pois, sendo essas dificuldades egípcios, sendo que as pessoas com deficiência se
consideradas como um transtorno relaciona- integravam nas diversas camadas sociais (GUGEL,
do a causas neurológicas e à linguagem que 2007, p. 2).
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Na sociedade egípcia, por exemplo, os
anões e outras pessoas com outras deficiências eram aceitas de bom grado na sociedade
egípcia. O respeito às pessoas com deficiência, aos doentes e aos velhos era um dever
moral entre os egípcios, sendo que reiteradas
vezes a literatura dessa civilização pregou essa
necessidade.
De acordo com Silva (2009), com a
alta taxa de incidência dessas doenças, o Egito ficou conhecido como a “Terra dos Cegos,
existindo dentre esses, faraós, coral de cegos
e até mesmo médico especializado em visão
na corte de reis persas”.

Portanto, se a criança fosse considerada feia, disforme e franzina, os próprios anciãos se encarregaram para então, sacrificá-las,
eram arremessadas num abismo que significava “depósitos”, situado na Cadeia de Montanhas chamada Taygetos, próximo a Esparta.
Em outras cidades as crianças que
nasciam malformadas eram abandonados em
locais considerados sagrados, não eram sacrificados ou mortos, naquela época o local sagrado cuidava destas crianças, muitas vezes
essas crianças poderiam ou não sobreviver,
uma vez que eram deixadas à própria sorte ou
ao desejo dos deuses, conforme a antiga crença da sociedade grega.

Na Constituição de 1934, ao disciplinar
em seu artigo 138 ser incumbência da União,
dos Estados e dos Municípios: assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais, cuja
orientação procurarão coordenar,

Os costumes exigiam que ele tomasse
a criança em seus braços, dias após o nascimento, e a levasse solenemente à sala para
mostrá-la aos parentes e amigos e para iniciá-la no culto dos deuses. A festa terminou com
um banquete familiar. Caso não fosse realizada
As Constituições de 1937, de 1946 e 1967, entre- a festa, era sinal de que a criança não sobrevitanto, não trouxeram inovações ou avanços quanto à veria, o pai era responsável para que extermimatéria, restringindo-se a garantir o direito à igualda- nasse de alguma forma seu próprio filho.
de e breve menção ao direito previdenciário em caso
de invalidez do trabalhador (ARAÚJO, 1997, p. 60).

Com o fim da guerra o mundo se conscientizou da imperiosa necessidade de tomar
medidas para que as atrocidades cometidas
em nome da guerra não mais se repetissem,
bem como de que maneira poderia se organizar para tratar e reabilitar as pessoas que a
guerra tornara deficientes.

Na mitologia da civilização grega, algumas deidades eram representadas como portadoras de algumas deficiências, que eram muitas vezes a sua característica marcante como
o caso, por exemplo, dos deuses do Amor e
da Fortuna que, segundo os especialistas em
mitologia grega, eram “eventualmente apresenPortanto, em 1945 é constituída a Ortados como pessoas cegas”.
ganização das Nações Unidas – (ONU), com a
função de trabalhar pela paz entre todas as naAo nascer a criança era levada para os ções. O documento de fundação da organizaanciões para que fizessem exames, assim seu ção é a Carta das Nações Unidas, que depois
destino era determinado por eles, caso a crian- ratificada pelos então cinco membros permaça fosse normal, com saúde, e bonito, cumpria nentes do Conselho de Segurança (República
à família criá-lo até os sete anos de idade apro- Popular da China, França, A União das Repúximadamente, para depois ser entregue aos blicas Socialistas Soviéticas, o Reino Unido e
cuidados do Estado para prepará-lo na arte de os Estados Unidos da América).
guerrear.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao escolher este tema pude perceber a importância da sala do Atendimento Educacional
Especializado, pois visa à garantia de acesso, não somente a aprendizagem de todos os alunos
e sim da socialização que estas crianças precisam ter e a importância que isso causa no desenvolvimento de cada uma delas, além da imensa contribuição e a valorização das diferenças
entre elas.
As dificuldades de aprendizagens e o processo de desenvolvimento dos alunos, possuem ações para a consolidação do Atendimento Educacional Especializado exigindo firmeza,
clareza e envolvimento de todos os que estão se empenhando para que as escolas se tornem
ambientes educacionais plenamente inclusivos, ou seja, a educação especial tem tomado decisões e iniciativas que surpreendem pela ousadia de suas propostas e coerência de seus posicionamentos com que nossa Constituição de 1988 prescreve como direito à educação.
Com o tema a ser pesquisado, entende-se por vários motivos pelo qual determinados
alunos são diagnosticados erroneamente, onde não há na maioria das vezes professores especializados, treinados, qualificados para tais funções. Infelizmente, atualmente ainda nos deparamos com dificuldades em todos os processos educacionais, dificultando o diagnóstico dos
alunos.
Entendo, que as salas de recursos multifuncionais desempenham papéis importantes
pois são espaços localizados nas escolas de educação básica, onde se realiza o Atendimento
Educacional Especializado mais conhecido como salas de AEE, onde são salas organizadas
com mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos
específicos para o atendimento aos alunos público alvo de educação especial, no contraturno
escolar.
Portanto, como mencionado na introdução, o objetivo deste trabalho, foi o de buscar
alternativas educacionais no qual o currículo da educação inclusiva seja o agente do processo
educacional para o aluno, ou seja, as salas de atendimento educacional especializado, vem contribuindo grandemente para as crianças com necessidades especiais.
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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.

A AFETIVIDADE NA ABORDAGEM PIAGETIANA
Jean William Fritz Piaget (1896-1980),
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.

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
Quando se fala em relação à dinâmica
dele para educar.
do processo ensino-aprendizagem é possível
estabelecer uma amplitude acerca do tema,
Na visão de Pestalozzi, somente com pois, o processo ensino-aprendizagem neceseducação se conseguiria o aperfeiçoamento sita de cuidados e atenção especial principalda humanidade em todos os aspectos, uma mente no que diz respeito a como é chamada,
educação que modificasse os homens, tornando-os melhores, mais reflexivos, solidários, As emoções, assim como os sentimentos e os desefraternos, justos, democráticos e éticos; o de- jos, são manifestações da vida afetiva. Na linguagem
senvolvimento acontecia de dentro para fora, comum costuma substituir emoção por afetividade,
ideia oposta à concepção da época, de que a tratando os termos como sinônimos. Todavia, não o
função do ensino era preencher a criança de são. A afetividade é um conceito mais abrangente no
informações.
qual se inserem várias manifestações (WALLON apud
GALVÃO, 2003, p. 61).

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, 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 a inteligência e a 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.
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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. As atividades mentais, assim como as atividades biológicas, têm
como objetivo a nossa adaptação ao meio em
que vivemos,
[...] 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).

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.

O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL E
AS RELAÇÕES SOCIAIS

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
Outra ideia apresentada pelo autor re- nas áreas da psicologia educacional, porém a
fere-se ao paralelismo entre o desenvolvimento grande tônica de seu trabalho foi sobre a peafetivo e a evolução do pensamento, na qual dagogia.
constata que, para cada relação cognitiva exisEstudou teorias relacionadas a queste uma relação afetiva envolvida, ou seja, há a
tões humanas (emoção, vontade, imaginação,
construção das relações entre o cognitivo e o
criatividade, relações sociais). Embora seja o
afetivo.
precursor da ideia de aprendizagem a partir
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).

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.
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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 aprendizagem 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).

[...]. 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 pensamento tem sua origem na esfera da motivação,
a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção” (KOHL.1992.
Uma das formas de definir e compre- p. 76).
ender as idéias vygotskianas sobre as atividaUma das formas de definir e compredes psicológicas é o conceito de mediação, ou
seja, a necessidade de haver intermédio entre ender as idéias vygotskianas sobre as atividao conhecimento e o indivíduo, de forma geral des psicológicas é o conceito de mediação, ou
trata-se do processo de intervenção de um ele- seja, a necessidade de haver intermédio entre
mento nesta relação, deixando de ser direta a o conhecimento e o indivíduo, de forma geral
ação do sujeito sobre o instrumento. Portanto, trata-se do processo de intervenção de um elepara Vygotsky “[...] a noção de que a relação mento nesta relação, deixando de ser direta a
do homem com o mundo não é uma relação ação do sujeito sobre o instrumento. Portanto,
direta, mas fundamentalmente, uma relação para Vygotsky “[...] a noção de que a relação
do homem com o mundo não é uma relação
mediada” (KOHL, 2002, p. 27).
direta, mas fundamentalmente, uma relação
A vida social é um processo dinâmico, mediada” (KOHL, 2002, p. 27).
onde cada indivíduo é ativo e onde acontece
Ampliando as percepções sobre a evoa interação entre o mundo cultural e as experiências vividas de cada um. Ao longo de seu lução humana quanto à aprendizagem, o teóricrescimento o indivíduo desenvolve formas de co dá especial atenção à função da linguagem,
comportamento fornecidas pela cultura, num a ordenação e expressão dos pensamentos
processo em que as atividades externas e in- através da qual há uma transformação signifiterpessoais transformam-se em atividades in- cativa no destino do desenvolvimento.
Isto só vem fortalecer o conceito e imternas, intrapsicológicas.
Esse processo se dá “de fora para portância das relações e integrações sociais,
dentro”; o indivíduo ao realizar ações externas, pois é através da linguagem, união entre a fala
será interpretado de acordo com o conceito e o pensamento, que o sujeito irá se comuniestabelecido pela sua cultura. É a partir dessa car, organizar e interpretar o mundo em que
interpretação que o indivíduo adquirirá signifi- vive, de forma que haja sentido nas ações e
cado para suas ações e desenvolverá um cres- comportamentos adotados pelo grupo em que
está inserido.
cimento psicológico interno,
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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 (WALLON, 1968).

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 (WALLON, 1968).

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
Como pesquisador, Wallon acreditava nas capacidades linguísticas (WALLON, 1968).
que a psicologia, de posse de informações
Assim como as teorias anteriores de
concretas sobre as transformações ocorridas
Vygotsky e Piaget, a de Wallon também aborda
durante o crescimento da criança, ofereceria a questão de dimensão temporal do desenvolsoluções para o aperfeiçoamento das práticas vimento, porém sem limitar os estágios a uma
pedagógicas (WALLON, 1968).
sequência fixa e imutável. Acreditava que um
estágio contribuía para a reformulação do anteVisando este entendimento, desen- rior. Ao contrário de Piaget, o teórico não acredivolveu o estudo da Psicogênese da Pessoa tava em uma continuação razoável e equilibraCompleta (estudo da gênese do psiquismo hu- da, mas sim em um prosseguimento permeado
mano). Para isso é preciso entender o desen- de conflitos e reviravoltas, onde normalmente
volvimento da pessoa em todas as suas eta- a emoção se sobreporia à razão. Este ciclo
pas, seus níveis, não separando a afetividade perdura por toda vida do sujeito, alternando-se
de sua inteligência. Na busca desta compreen- por vezes (predominância afetiva e cognitiva)
são, o mesmo baseou-se especificamente na na influência sobre o sujeito (WALLON, 1968).
pesquisa dos quatro campos funcionais que
De acordo com Wallon (1968), o indiinteragem continuamente, são eles: o movivíduo é emocional em sua essência e com a
mento, as emoções, a inteligência e a pessoa
evolução constitui-se um ser sócio cognitivo,
(WALLON, 1968).
transmutando-se através da troca de experiênSegundo 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(WALLON, 1968).

cias 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.
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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.

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.

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 (1968).

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,

[...] 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).

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

[...] 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 compartilhamen1195
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to 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.

O AFETO NA SALA DE AULA

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 pratica pedagógica utilizada pelo
professor, desenvolve aspectos afetivos, cognitivos, sociais, morais, culturais e até motores.

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?
Oliveira (1998), diz que Vygotsky semQuais são os benefícios para ambos? Quais as
dificuldades que são encontradas ao se traba- pre esteve preocupado com o aprendizado inserido no desenvolvimento sócio-histórico da
lhar a afetividade no âmbito escolar?
pessoa, como um processo que apresenta diPara darmos início a essa discussão, ferentes fases que estão interligadas entre si.
faz se necessário entender que o afeto é muito Independentemente da fase que esteja vivensignificativo na vida dos seres humanos, até do, o ser humano está convivendo com gruantes mesmo de nascer, pois já neste primeiro pos diversificados de pessoas que contribuem
momento o laço afetivo entre mãe e filho é cer- a todo o momento com a construção de sua
auto-estima.
cado de sentimentos,
Na psicogenética de Henri 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).

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).
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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).

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).

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.
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).
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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.
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A MATEMÁTICA E SEU USO HABITUAL

RESUMO: A educação escolar ocidental era pautada na memorização, e não na compreensão
dos conteúdos ensinados, no qual a maioria dos estudantes só aprendia a ler e a escrever e
fazer operações matemática simples, mas quando eram confrontados com experiências novas, não sabiam lidar com as respostas. Matemática escolar, o processo de aprender uma
noção em um contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades
essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar – criar, enfim –, e não somente a
resolução de enunciados típicos que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam
alguma aprendizagem, logo, algumas das habilidades formuladas começam por: “resolver e
elaborar problemas envolvendo, mostrando que o que se pretende não é apenas a resolução
do problema, mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se algum
dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse acrescida ou retirada. Nessa
perspectiva, pretende-se que os alunos também formulem problemas em outros contextos.

Palavras-chave: Compreensão; Matemática; Usabilidade.
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INTRODUÇÃO

A

matemática não pode ser considerada como um ensino apenas como prática
do conteúdo escolar, mas aproveitar todas as competências e habilidades por
ela produzida. Evidentemente, há uma preocupação muito forte se os alunos
aprendem Matemática e, mais do que isso, de que os alunos necessitam aprender um instrumental matemático relevante, mas entende-se que essa aprendizagem vai se dar melhor, e isso
é apenas uma suposição, se os alunos encontrarem um significado para aquilo que eles estão
aprendendo, ou seja, se aquilo que está sendo ensinado na sala de aula faz sentido para eles
enquanto pessoas que produzem uma prática social, logo, um aprendizado matemático crítico e
comprometido. (MEYER; CALDEIRA; MALHEIROS, 2019).
O presente trabalho tem como objetivo geral contestar a matemática diante do uso habitual e objetivos específicos, analisar alguns resultados avaliados na aprendizagem de matemática no campo escolar e verificar a aplicação do conhecimento matemático no cotidiano.
A justificativa do trabalho surgiu diante dos números que surgem no dia a dia e na sua
maioria não são bem interpretados, apontando que a matemática não pode ser apenas um estudo baseado em memorização, mas com práticas habituais. Assim, como a matemática pode
ser reconhecida nos meios sociais para sua usabilidade ?
A metodologia é uma pesquisa bibliográfica dentro dos temas de matemática nos resultados avaliativos escolares e aprendizagem matemática para o cotidiano.
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RESULTADOS AVALIATIVOS DA
MATEMÁTICA
Segundo Todos pela educação (2019)
o índice de aprendizagem na área de matemática cresceu 4,6 pontos percentuais (pp) no
Brasil, em média, mas isso significa que só
29,1% dos estudantes do último ano do ensino
médio haviam aprendido o que se considera
adequado para a idade – 70,9% apresentavam
déficit de ensino.
Deste modo, mesmo com um sistema
baseado em procedimentos técnicos, sem fundamentos reais para aprendizagens dos alunos
e sem ações de mudanças educativas. Câmara (2015) coloca que a educação escolar ocidental era pautada na memorização, e não na
compreensão dos conteúdos ensinados, no
qual a maioria dos estudantes só aprendia a
ler e a escrever e fazer operações matemática
simples, mas quando eram confrontados com
experiências novas, não sabiam lidar com as
respostas.

As provas de Matemática aplicadas em 1993, pelo
Sistema Nacional de Avaliação Escolar da Educação Básica SAEB indicavam que, na primeira série
do ensino fundamental, 67,7% dos alunos acertaram
pelo menos metade dos testes. Esse índice caía para
17,9% na terceira série, tornava a cair para 3,1%, na
quinta série e subia para 5,9% na sétima série. Nas
provas de Matemática, aplicadas em 1995, abrangendo alunos de quartas e oitavas séries do ensino fundamental, os percentuais de acerto por série/
grau e por capacidades cognitivas, além de continuar
diminuindo à medida que aumentavam os anos de
escolaridade, indicavam também que as maiores dificuldades encontravam-se nas questões relacionadas
à aplicação de conceitos e à resolução de problemas
(BRASIL, 1998, p. 23).

Todos pela educação (2019) mostra o
percentual de aprendizado insuficiente na matéria de matemática em questão, com 33,12%
para o 5º ano do ensino fundamental, 66,11%
para o 9º ano do ensino fundamental e 71,67%
para o 3º ano do ensino Médio. Ou seja, no
último ano, tanto para o Ensino Fundamental
como no Ensino Médio estão com nível baixo
Deste modo, Correa (2012) faz críticas considerado adequado.
que o termo avaliação, no ambiente escolar
Ou seja, já indicando uma deficiência
tem sido associado a fazer provas, exames,
atribuir notas, repetir ou passar de ano. Nesse no sistema de ensino em virtude da aprendicaso fica a educação relegada à simples trans- zagem em Matemática. O currículo também
missão e memorização de informações pron- apontava um desconhecimento pelos professotas e o educando, visto como um ser paciente res da propostas curriculares, no qual deveria
ter a participação na sua formação, adaptando
e receptivo.
a realidade das vivências escolares:
Segundo Fajardo e Foreque (2018) o
Saeb é a avaliação utilizada pelo governo federal a cada dois anos, para medir a aprendizagem dos alunos ao fim de cada etapa de
ensino, como no 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, no qual o
sistema é composto pelas médias de proficiências em português e matemática extraídas da
Prova Brasil, e pelo Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb):

Por outro lado, as propostas curriculares mais recentes são ainda bastante desconhecidas de parte
considerável dos professores, que, por sua vez, não
têm uma clara visão dos problemas que motivaram
as reformas. O que se observa é que idéias ricas e
inovadoras, veiculadas por essas propostas, não chegam a eles, ou são incorporadas superficialmente, ou
ainda recebem interpretações inadequadas, sem provocar mudanças desejáveis (BRASIL, 1998, p. 21).
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Ou seja, se presumia um desconhecimento por parte dos professores em relação
às orientações curriculares, nos quais deveriam ocorrer mudanças c om tais propostas
recentes na época. Mas segundo Brasil (1998)
também existem professores que, individualmente ou em pequenos grupos, têm iniciativa
para buscar novos conhecimentos e assumem
uma atitude de constante reflexão, o que os
leva a desenvolver práticas pedagógicas mais
eficientes para ensinar Matemática, assim, de
modo semelhante, universidades, secretarias
de educação e outras instituições têm produzido materiais de apoio para a prática do professor. Desta forma, o currículo apontava para
material de apoio ao professor considerando
como práticas inovadoras de se aprender matemática:

A recomendação do uso de recursos didáticos, incluindo alguns materiais específicos, é feita em quase todas as propostas curriculares. No entanto, na
prática, nem sempre há clareza do papel desses
recursos no processo ensino-aprendizagem, bem
como da adequação do uso desses materiais, sobre
os quais se projetam algumas expectativas indevidas.
Os obstáculos apontados explicam em grande parte
o desempenho insatisfatório dos alunos revelado pelas elevadas taxas de retenção em Matemática, o que
a faz atuar como filtro social no Ensino Fundamental,
selecionando os que terão oportunidade ou não de
concluir esse segmento de ensino (BRASIL, 1998,
p. 23).

Assim, Brasil (1998) reconheceu que
em relação ao ensino de Matemática, há problemas antigos e novos a serem enfrentados e
resolvidos, tarefa que requer operacionalização
efetiva das intenções anunciadas nas diretrizes
curriculares dos anos 80 e início dos anos 90,
e a inclusão de novos elementos na pauta de
discussões e que este documento procura contemplar:
Duas forças indissociáveis estão sempre a impulsionar o trabalho em Matemática. De um lado, o permanente apelo das aplicações às mais variadas atividades humanas, das mais simples na vida cotidiana,
às mais complexas elaborações de outras ciências.
Por outro lado, a especulação pura, a busca de respostas a questões geradas no próprio edifício da Matemática. A indissociabilidade desses dois aspectos
fica evidenciada pelos inúmeros exemplos de belas
construções abstratas originadas em problemas aplicados e, por outro lado, de surpreendentes aplicações encontradas para as mais puras especulações
(BRASIL, 1998, p. 24).

Logo, Brasil (1998) já reconhecia o
descompasso de conhecimento entre a teoria
na escola e a prática cotidiana: Dentro desse
ponto de vista, conforme Brasil (1998) essas
características permitem conceber o saber matemático como algo flexível e maleável às inter-relações entre os seus vários conceitos e
entre os seus vários modos de representação,
e, também, permeável aos problemas nos vários outros campos científicos, como um saber matemático desse tipo pode ser o motor
de inovações e de superação dos obstáculos,
desde os mais simples até aqueles que significam verdadeiras barreiras epistemológicas no
seu desenvolvimento.

Ou seja, apontava-se que pelo mal uso
dos recursos didáticos que projetou elevadas
taxas de retenção em Matemática, propondo
um segmento conforme o currículo, mas os parâmetros são sempre orientações, o professor
precisa identificar formas e métodos que mais
Ou seja, o saber matemático como
condizem com o aprendizado de matemática algo flexível e maleável às inter-relações entre
dos alunos, não sendo mais uma transmissão os seus vários conceitos, devendo ser o motor
de conhecimento.
de inovações e de superação dos obstáculos:
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Os níveis de avaliação em cima da
aprendizagem dos alunos deveriam também
ser como fonte para novos projetos na evolução de cada aprendizagem, visando a construção matemática vista em cada sala de aula,
de modo singular, dentro de cada realidade,
pois nem todos são iguais e não aprendem da
mesma forma, não existindo uma fórmula ideal para aprendizagem, mas oportunidades de
serem contempladas dentro das salas de aula
Deste modo, o BNCC (2018) coloca com vários recursos, somando-se com os saque na Matemática escolar, o processo de beres que os alunos já carregam consigo.
aprender uma noção em um contexto, abstrair
e depois aplicá-la em outro contexto envolve
A matemática deve fazer sentido para
capacidades essenciais, como formular, em- a criança não somente nas lições da escola,
pregar, interpretar e avaliar – criar, enfim –, e mas ela deve ampliar os conhecimentos com
não somente a resolução de enunciados típi- a matemática que a rodeia e ao mesmo temcos que são, muitas vezes, meros exercícios e po, por incentivo de reflexão que a matemática
apenas simulam alguma aprendizagem, logo, provoca diante das resoluções de problemas,
algumas das habilidades formuladas começam ou seja, competências e habilidades de pensar
por: “resolver e elaborar problemas envolven- e agir, através da matemática, na escola e na
do, mostrando que o que se pretende não é sociedade.
apenas a resolução do problema, mas também
que os alunos reflitam e questionem o que
A BNCC cita o letramento matemátiocorreria se algum dado do problema fosse co como a capacidade individual de formular,
alterado ou se alguma condição fosse acresci- empregar e interpretar a matemática em uma
da ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se variedade de contextos. Isso inclui raciocinar
que os alunos também formulem problemas matematicamente e utilizar conceitos, procediem outros contextos.
mentos, fatos e ferramentas matemáticas para
descrever, explicar e predizer fenômenos, auDeste modo, o ponto de vista mostra xiliando os indivíduos a reconhecer o papel
que o aprender matemática não deve ficar pre- que a matemática exerce no mundo e para que
so apenas nos exercícios e habilidades formu- cidadãos construtivos, engajados e reflexivos
ladas na escola, mas saber usar e reconhecer possam fazer julgamentos bem fundamentaos números em outros contextos. Conforme dos e tomar as decisões necessárias.
Brasil (2018) é fundamental considerar que a
leitura dessas habilidades não seja feita de maOu seja, com o uso da matemática faneira fragmentada, ou seja, a compreensão do zendo sentido, fazendo com que a criança repapel que determinada habilidade representa conheça, possa interpretar a matemática nas
no conjunto das aprendizagens que demanda atividades sociais, nos jogos, nos números que
a compreensão de como ela se conecta com circulam pelo mundo, no dinheiro, nas brincahabilidades dos anos anteriores, o que leva à deiras, trabalhando com áreas, representações
identificação das aprendizagens já consolida- gráficas, porcentagens, entre outros:
das, e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade em questão serve de
base para as aprendizagens posteriores.
Falar em formação básica para a cidadania significa
refletir sobre as condições humanas de sobrevivência, sobre a inserção das pessoas no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura e sobre o desenvolvimento da crítica e do posicionamento diante
das questões sociais. Assim, é importante refletir a
respeito da colaboração que a Matemática tem a oferecer com vistas à formação da cidadania (BRASIL,
1998, p. 26).
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Entender os problemas que alimentam a matemática
de hoje é praticamente impossível, tendo em vista a
sua complexidade e a especificidade da linguagem e
do simbolismo por meio do qual se exprimem. Mas
os conteúdos que ensinamos, desde o ensino fundamental até o superior, já foram desenvolvidos há
muitos séculos. Podemos, então, analisar o momento no qual os conceitos foram criados e como os
resultados, que hoje consideramos clássicos, foram
demonstrados, contrabalançando a concepção tradicional que se tem da matemática como um saber
operacional, técnico ou abstrato (ROQUE, 2012, p.
21).

A matemática usada na escola atual, é
possível perceber que está em fase de transição de métodos tradicionais para novos conceitos do uso da matemática, com sentido da
matemática para seu uso, saindo um pouco da
lousa e do giz, dos livros habituais e partir para
experiências com jogos, brincadeiras, internet
como fonte de pesquisa, jogos eletrônicos,
atividades on-line, números envolvidos na sociedade, como em embalagens de alimentos,
contas de extrato, faturas, orçamento doméstico, entre outros elementos que os professores
podem e devem usar, estimulando a criança
a pensar e saber trabalhar com a matemática
aos arredores, ser desafiador e provocar questões.

O caso do recurso à resolução de problemas é mais
complexo, ainda. Apontado como eixo organizador
do conhecimento em Matemática, a resolução de
problemas, quando apresenta temas motivadores
e próximos à realidade do aluno, abre espaço para
a elaboração de diferentes procedimentos, comparação de resultados, estruturação do pensamento,
entre outras habilidades, que valorizam o processo
de resolução e não somente as respostas corretas
(MIGUEL, 2005, p. 421).

A matemática precisa produzir uma
aprendizagem para que os alunos consigam
utilizá-la dentro e fora da escola, além de usar
o raciocínio lógico, resolução de problemas e
enfrentar desafios. Isso se justifica porque nota-se, em geral, certo descontentamento na
análise de indicadores sobre a situação do processo ensino-aprendizagem da Matemática.

APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
MATEMÁTICOS

O professor pode trabalhar com a matemática de forma que os alunos compreendam relações entre conceitos e procedimentos
dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometría, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade
de construir e aplicar conhecimentos matemáOs alunos, apesar de manterem uma ticos, desenvolvendo a autoestima e a perseveboa relação com certos conteúdos matemáti- rança na busca de soluções. (BRASIL, 2018).
cos antes da escolarização, mesmo sem assim
reconhecê-los, mostram na escola certa resis- Os dados estatísticos estão em toda parte: jornais,
tência à disciplina, fruto de crenças e conven- revistas, Internet, na previsão do tempo, em estudos
ções sociais e culturais, que impedem de reco- médicos e mesmo em reportagens sobre esporte.
nhecer a Matemática como parte integrante de São usados para descrever valores representativos e
suas vidas (MIGUEL, 2005).
variabilidade e para a tomada de decisões que afeOs professores das séries iniciais não
têm formação específica na disciplina e a formação recebida, em geral, não possibilita uma
abordagem segura dos conteúdos de modo
que se perdem em modelos tradicionais pautados por procedimentos imitativo-repetitivos que
não dão conta de instigar nos alunos a vontade
de aprender (MIGUEL, 2005):

tam todos nós. É importante sermos capazes de ler
e entender resumos e argumentos estatísticos com
uma visão crítica. Este capítulo apresenta os elementos básicos de todo problema estatístico – uma população e uma amostra e sua conexão com probabilidade e estatística. Apresentam-se, também, dois
métodos comuns para a coleta de dados – amostragem observacional e experimentação (KOKOSKA,
2013, p. 1).
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Logo, conforme Kokoska (2013) a estatística é a ciência da coleta e da interpretação
de dados e da extração de conclusões lógicas
da informação disponível para a resolução de
problemas do mundo real. Este texto apresenta vários procedimentos numéricos e gráficos
para organização e resumo dos dados. No
entanto, o tema constante ao longo de todo o
curso é a inferência estatística, usando-se uma
abordagem de quatro passos: afirmativa, experimento, verossimilhança e conclusão.
Desta forma, a matemática não é só
um aprendizado de aprender a trabalhar com
números, mas saber identificá-los na sociedade e ao mesmo tempo, a matemática é um incentivo na busca de resolução de problemas
em qualquer dimensão, incentiva a criança a
pensar e descobrir formas e maneiras de encontrar soluções:
À medida que o trabalho ativo destina-se à criança,
é ela quem deve executar a experiência, realizando
descobertas por seus próprios meios. Isso pode ser
feito dando-lhe a possibilidade de jogar com as respostas antes de escolher uma delas; eliminando as
limitações que venham a surgir quando se tem de
discutir sobre suas escolhas livres. Assim, a matemática é apresentada como algo que a criança pode
desfrutar enquanto faz uso dela (JERÔNIMO SOBRINHO, 2016, p. 58).

Mas, Miguel (2005) aponta muitas razões, entre elas, os problemas na formação do
professor, resistência por parte de gestores escolares, muito preocupados com a problemática do cumprimento dos programas, que muitas
vezes não leva em conta o que as crianças já
sabem, e com uma suposta relação harmônica
dentro da escola, a defasagem da escola em
relação à assistência material, a falta de orientação pedagógica aos professores, o medo ou
mesmo o comodismo.
Meyer, Caldeira e Malheiros (2019) coloca que o professor, que atua analogamente
a um hipotéticos, trabalha com modelos matemáticos em que se quer fornecer para o alu-

no uma “caixa de ferramentas matemáticas”
com as quais ele consegue analisar, estudar e
compreender o que está acontecendo em volta
dele, não sendo um reforço apenas para o aspecto utilitário da Matemática, em que ela pode
ser vista somente como um instrumental para
a formalização das outras ciências, descaracterizando a importância da sua axiomatização,
Da maneira como eram vistos os objetos matemáticos, o ensino deles aparece como uma forma de funil
que deve ser colocado na cabeça dos nossos alunos: os números arábicos, as geometrias gregas, as
áreas egípcias, as sequências italianas, o rigorismo
francês, a axiomatização inglesa, a teoria dos números, as topologias, a análise numérica, entre outros.
Eram os objetos matemáticos e existiam, sem levar
em conta aquilo que nós éramos e fazíamos (MEYER;
CALDEIRA; MALHEIROS, 2019, p. 23).

Deste modo, conforme Miguel (2005) a
predominância de modelos tradicionais de ensino possibilitou constatar que as aulas de Matemática são, em geral, silenciosas, não silenciosas no sentido de não existir barulho, mas no
sentido de inexistência de diálogo, nos quais as
aulas podem ser descritas como um professor,
à frente dos alunos, expõe o conteúdo e determina qual fórmula deve ser utilizada ou a regra a
ser seguida para resolver os exercícios.
O aluno, por sua vez, copia as fórmulas
e aplica nos chamados exercícios de fixação.
O objetivo é atingido quando os alunos memorizam as formulações e conseguem aplicá-las
sem recorrer às suas anotações, ou seja, quando enfim conseguem memorizá-las.
Conforme Meyer, Caldeira e Malheiros
(2019) a herança platônica nos fez entender
que já se tinha pronta e acabada toda a Matemática, logo, a qualidade do ensino dependia
de o professor ser um bom transmissor, um
bom professor era aquele que fazia com que
seus alunos “vissem” os objetos matemáticos e
os aceitassem e a boa educação matemática se
média através da boa transmissão do ensino, e
o bom professor era um bom transporte, muitas
vezes independentemente de o aluno aprender
ou não,
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Nesse sentido, a Matemática é considerada estigma,
ou seja, ao mesmo tempo em que boa parte da sociedade tem medo da Matemática que nós criamos,
também acontece o contrário. Da mesma maneira
que ouvimos dizer que, se alguém é bom em Matemática, é bom em tudo, também existem muitas
pessoas que consideram ser a Matemática inútil. A
Matemática é verdadeira e inútil. A maioria das pessoas não consegue relacionar a Matemática nem
com as outras ciências e muito menos com situações
de seus cotidianos, porque foi criado um universo
à parte, ou seja, para elas, a Matemática não está
presente em outros contextos (MEYER; CALDEIRA;
MALHEIROS, 2019, p. 24).

os alunos a aprender e a ter confiança em si
próprios de que conseguirão fazê-lo, ou seja,
aprender a formular e a resolver uma situação
e com base nela fazer uma leitura crítica da realidade, principalmente aquelas que envolvam
problemas relacionados ao seu cotidiano extra
escolar, é aqui que entra a Modelagem.

Meyer, Caldeira e Malheiros (2019) consideram importante que, nas aulas e em atividades de Matemática, os professores passam
problemas com respostas definidas para situações sem “perguntas matemáticas”. O objetivo
e o subjetivo evidentemente se relacionam, e a
pretensão é que sejam capazes de concatenar
Deste modo, os autores colocam que o mundo real em que os alunos vivem com o
na Modelagem, esse sistema tem de ser muda- universo matemático abstrato:
do, pois não se deve mais assistir aos objetos
matemáticos, mas manipulá-los, porque rompe Na maioria das vezes a inserção no cotidiano das
com a concepção de que o professor ensina e salas de aula revela grandes dificuldades dos alupassamos a acreditar na ideia de que o conhe- nos em relação às operações básicas, constatandocimento não está somente nem no sujeito nem -se a existência de crianças que estudam conceitos
no objeto, mas na sua interação, passando de mais elaborados como o de número racional em sua
objetos que o professor ensina para objetos representação fracionária sem compreender probleque o aluno aprende.
mas simples envolvendo adição e subtração. O mais
Logo, conforme Meyer, Caldeira e Malheiros (2019) em Modelagem não é assim, o
sujeito do processo cognitivo é o que aprende é o aluno, ou seja, cada pessoa constrói
o seu conhecimento, o sujeito atribui significados pelos próprios meios, sendo um modo de
expressar, faz parte da cultura e a avaliação
crítica desse “discurso de professor” descreve
a trajetória, que não vai ser mudada com um
novo jeito de falar, apenas, ou um novo jeito
de descrever as responsabilidades e atitudes
docentes, mas em outras palavras, tal crítica
envolve não só a fala de cada professor, mas
sobretudo a instituição escolar, seu passado e
os exercícios profissionais.

grave, no entanto, é quando se constata que o professor não tem conhecimento do problema, e se o
tem, ignora-o (MIGUEL, 2005, p. 420).

É necessário a criança saber interpretar a matemática, sendo ela uma linguagem,
interagir de diversas formas, como figuras, gráficos, pessoas, medidas, distâncias, nos jogos
e nas brincadeiras, entre outros.

Meyer, Caldeira e Malheiros (2019) relatam que o primeiro passo a ser dado para
se trabalhar com Modelagem é reconhecer a
existência de um problema real, no sentido de
ser significativo para os alunos e suas comunidades, como por exemplo, a forma da compra de um eletrodoméstico, parcelar ou pagar
Deste modo, Meyer, Caldeira e Malhei- à vista o IPVA 5, quanto de desconto tem um
ros (2019) relata que é fundamental que os taxista em relação àquele que não é taxista na
alunos saibam aprender, saibam que nunca os compra de um automóvel:
professores vão conseguir ensinar ou mostrar
toda a Matemática de que eles vão necessitar, mas o que é necessário fazer é habilitar
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Todo problema tem de ser tratado com um passo de
simplificação, e, às vezes, a simplificação que fazemos é para facilitar a resolução matemática. Outras
vezes simplificamos para colocar o problema no nível
dos nossos alunos. Não simplificamos o problema
real, e sim introduzimos hipóteses que simplificam
sua abordagem. O aluno tem o direito de ver o problema na importância que ele tem para a sociedade.
Em seguida, vamos adequar o problema à ferramenta matemática ao alcance da aprendizagem do aluno
e, assim, transformar isso num problema matemático.
E isso se constitui em traduzir o problema para uma
linguagem do universo matemático (MEYER; CALDEIRA; MALHEIROS, 2019, p. 27).

Segundo Roque (2012) estudar a
matemática do passado apenas com a matemática de hoje em mente é uma postura que
os historiadores atuais têm tido o cuidado de
evitar. Para vencer os anacronismos, deve-se
tentar mergulhar nos problemas que caracterizavam o pensamento de certa época em toda
a sua complexidade, considerando os fatores
científicos, mas também culturais, sociais e filosóficos, até então, será possível vislumbrar os
problemas e, portanto, o ambiente em que se
definiram objetos, se inventaram métodos e se
estabeleceram resultados.

lações de poder, diferentemente daquela vista como
uma descoberta. Assim, vamos problematizar a Modelagem conceituando a Matemática nessa vertente
sociocultural enfatizando, dessa maneira, que não
acreditamos que exista apenas uma Matemática,
mas várias, e que essa que aprendemos e ensinamos na escola é um determinado conjunto dessas
regras e convenções (MEYER; CALDEIRA; MALHEIROS, 2019, p. 33-34).

Mas através da Modelagem, segundo
Meyer, Caldeira e Malheiros (2019) o aluno poderá, valendo-se dos resultados matemáticos
relacionados a uma dada situação real, ter melhores condições para decidir o que fazer, uma
vez que terá uma base quantitativa que poderá
contribuir para a avaliação de aspectos qualitativos e quantitativos da situação apresentada
de início, e também terá em mãos um instrumento político: os resultados matemáticos relativos ao instrumental usado. Logo, Quando é
trabalhado não só com problemas matemáticos, mas com a Modelagem, em que o aluno
é o sujeito do processo cognitivo, esse, com
certeza, vai poder enxergar além, e não apenas
quanto ao conteúdo matemático, mas poderá
ver como esse conteúdo matemático é importante nos processos decisórios em sociedade.

Conforme Meyer, Caldeira e Malheiros
(2019) os problemas apresentados na escola,
muitas vezes, não chegam nem na validação
porque, em geral, muito pouco tem a ver com
a realidade, nos quais muitos deles nem tocam
em algum cotidiano, isto é, o livro-texto ou o
professor dão a equação e mandam os alunos
resolverem-na, ou seja, estamos muito acostumados a trabalhar os problemas na categoria
de exercícios de reconhecimento, de repetição,
de algoritmo e, eventualmente, problemas de
aplicação,

Os autores colocam que nessa concepção, a Modelagem não trabalha com problemas inventados, “teóricos”, aqueles que,
de modo um tanto injusto, é chamado de pejorativamente de “problemas de livro texto”,
mas com problemas reais, sendo uma das características que diferencia essa postura, por
exemplo, daquelas que se pode construir um
problema para atender a um determinado conhecimento matemático, mas a modelagem vai
pôr um caminho inverso, ou seja, ao invés de
se dar uma pergunta para o aluno, em que ele
vai ter de usar predeterminada ferramenta maE isso se deve à nossa concepção de Matemática. temática para garantir a obtenção da resposta
Assim, para a compreensão da Modelagem como certa, o aluno faz a pergunta para si e para os
uma perspectiva de educar matematicamente, va- outros.
mos tomar a Matemática como regras e convenções
que são estabelecidas dentro de determinado contexto social, histórico e cultural, permeado pelas re-
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Junto com o professor e os outros alunos, ele vai aprender (e usar) as ferramentas
matemáticas já existentes para entender o fenômeno escolhido e, eventualmente, levar à
sala de aula conhecimentos já produzidos pela
cultura local para responder a questões relevantes, muitas vezes, até de forma aproximada,
Quando trazemos problemas da realidade de fora da
escola para a sala de aula, é possível que os conceitos desse currículo não surjam de forma linearmente
bem comportada, mas de uma forma espiral em que,
muitas vezes, temos de fazer o movimento de ir e
de voltar, o que pode acontecer de termos de “misturar” os elementos que estão dentro das gavetas.
Agora, além da mistura, há sempre um movimento
de pequenos avanços e, às vezes, um retrocesso em
alguns elementos para a compreensão do fenômeno
que está sendo investigado. Investimos na criatividade, na curiosidade, na insistência e também na tentativa e erro, considerando a tolerância com o outro
e com o coletivo, em detrimento de individualidades.
Claro que tais individualidades são essenciais, mas
numa perspectiva dialógica, de construção comum
(MEYER; CALDEIRA; MALHEIROS, 2019, p. 40).

ferramentas matemáticas para aquele tipo de
problema específico, que está sendo investigado naquele momento. Isso vai acarretar alguns
problemas na escola, para os quais não temos
ainda uma solução.
O papel dos professores, não é simplesmente colocar a Matemática neutra do
currículo para os estudantes, mas fazer com
que eles também tragam situações de fora
para dentro da escola, no qual nesse cenário,
a escola vai oferecer e ensinar a Matemática
necessária para melhorar a compreensão daquelas situações, sempre levando em consideração também ferramentas que eles possam
trazer de suas experiências externas ao contexto educacional (MEYER; CALDEIRA; MALHEIROS, 2019).
Deste modo, conforme Meyer, Caldeira e Malheiros (2019) considerando o cenário
externo também, é necessário de adotar uma
estratégia pedagógica para trabalhar com os
diversos temas que podem aparecer dentro de
uma mesma sala de aula, com vários temas
diferentes numa mesma sala e para resolver
esse impasse, adota-se o consenso entre os
próprios alunos, logo, esse momento exige
uma reflexão sobre os contextos e os problemas do ambiente social, cultural e educacional
que os alunos trazem para o ambiente escolar.

Lima et al (2015) coloca que o professor de matemática depara-se então com o
desafio de apresentar ao educando uma matemática dinâmica, que atraia a sua atenção, no
qual a monotonia da sala de aula precisa ser
substituída pela expectativa causada pela busca constante pelo conhecimento, e uma forma
muito eficiente de provocar no aluno o desejo Diferentemente de matemáticos, cujos problemas já
de aprender os conteúdos matemáticos é usar vêm prontos para ser resolvidos e, mesmo que haja
os jogos matemáticos como metodologia ao
preocupação com o ensino, não há a mesma preorepassar os conteúdos.
Assim, a produção em matemática,
mesmo de um jogo, deve ser acompanhada
de perto pelo professor, que deve orientar em
todas as fases dessa produção sem deixar de
valorizar a produção do educando, mas corrigindo quando este estiver equivocado, logo,
como educador, o professor deve estimular no
educando o desenvolvimento do raciocínio lógico respeitando a sua autonomia e estimulando a sua criatividade.
Meyer, Caldeira e Malheiros (2019)
consideram a Modelagem como uma perspectiva de educar matematicamente, que vai
problematizar também o currículo e usar as

cupação com a aprendizagem pelo sujeito aluno. Na
Matemática dita pura, só terão de usar o que já está
pronto da maneira mais sofisticada possível para
que possam compreender o fenômeno apresentado.
MEYER; CALDEIRA; MALHEIROS, 2019, p. 49).

As ferramentas matemáticas que serão
problematizadas, ensinadas e aprendidas serão aquelas necessárias para estudar e compreender esses problemas colocados por eles
mesmos, de fora da escola (ou não) para dentro do ambiente escolar (MEYER; CALDEIRA;
MALHEIROS, 2019, p. 48).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as práticas matemáticas da atualidade não são compatíveis com a aprendizagem dos alunos, ficam fundamentadas em exames técnicos que dizem ser para fins de mudanças, mas além de não fornecer uma base lógica da aprendizagem, não condiz com o que os
alunos precisam aprender.
A aprendizagem da matemática precisa estar alinhada com a realidade cotidiana que
o aluno vive. O currículo anteriormente apontava já para deficiências no ensino de matemática,
mas os parâmetros não demonstraram eficiência até os dias atuais, mostrando-se a necessidade
de mudanças comportamentais na didática da matemática.
A matemática dentro da atualidade aparece como forma de práticas para o aluno construir o entendimento até chegar ao resultado. Dentro dos estudos em cima da avaliação do
Saeb, mostra que há um avanço no ensino fundamental, diante do controle deles, uma recaída
no ensino médio, demonstrando uma ineficácia tanto do sistema, pois não há congruência entre
os ensinos, no qual o ensino fundamental antecede o ensino Médio, ou questões de responsabilidades das gestões de ensino fundamental e médio. Entretanto, o mesmo estudo mostra que
em questão de nível de proficiência, está com baixo percentual se tratando de aprendizagem
adequada.
Deste modo, a Matemática tem, como qualquer outra forma de conhecimento, a sua dimensão política e não se pode negar que seu progresso tem tudo a ver com o contexto social,
econômico, político e ideológico. Isso é muitas vezes ignorado e até mesmo negado. o desenvolvimento histórico da matemática egípcia destacou-se principalmente pelas contribuições em
atividades ligadas à agricultura e à engenharia, nos quais para se obter êxito, era preciso aprimorar um sistema de pesos e medidas, para ser empregado na colheita, no armazenamento, na
distribuição de alimentos e na criação de métodos de agrimensura para a construção de canais
de terra.
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AÇÕES AFIRMATIVAS PARA UMA EDUCAÇÃO
ANTIRRACISTA NA PRIMEIRA INFÂNCIA

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo mostrar a importância da descolonização do
currículo escolar na educação infantil concebido a partir do conhecimento eurocêntrico em
relação ao povo africano que foi escravizado e estabelecido em nosso país. Dessa forma, ao
alcançar essa compreensão, o docente se torna agente central na constituição de uma educação mais humana e emancipadora, e de uma sociedade democrática.

Palavras-chave: Descolonizar; Diversidade; Ações Afirmativas; Educação.
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INTRODUÇÃO

“

Eu preciso do outro para ensinar, para encantar, para ser colocado no seu caminho,
que é também o meu caminho” (VANDA MACHADO).

Neste artigo pretende-se discorrer sobre Educação e relações étnico-raciais na perspectiva da Lei 10.639/2003 e que versa sobre a formação de professores com foco em como
pensar na erradicação do racismo, é de praxe lembrar de momentos históricos de grandes
opressões e violências, tal como o holocausto.
No entanto, pouco se estuda sobre o Brasil, isso colabora para que haja uma sensação
de que por estas terras não houve violência, o que é falso e para confirmar basta voltar os olhos
para a colonização em que os negros foram massacrados e destituídos de todo o seu direito
de praticar a sua cultura. Excluídos de quaisquer exercícios da cidadania, sem a mínima possibilidade de participação nos âmbitos culturais, econômicos e principalmente políticos, esse povo
ajudou na construção do Brasil, mas foram eliminados da história oficial do mesmo.
Desta maneira, construiu-se em torno do povo negro um preconceito e descrédito, que
dificulta a inclusão social dos mesmos até hoje. Estudar a História do Brasil é condição para
que possamos descolonizar o nosso olhar mediante os povos que aqui chegaram trazidos em
navios tumbeiros, uma vez que, esse povo já tinha uma história e nas suas heranças muitos reis,
rainhas, guerreiros, etc.
O Brasil até pouco tempo antes da abolição da escravatura detinha o título de maior
importador de escravos do continente americano. Cerca de 40% dos nove milhões e quinhentos
mil escravos que cruzaram o atlântico, vieram parar em terras brasileiras.
Como se não bastasse, foi também o Brasil o último país a abolir a escravidão, fato ocorrido somente em 13 de maio de 1888. Tal feito libertário, viria para “tirar” o negro das situações
de trabalho forçado, no entanto não foi o que aconteceu uma vez que a abolição não veio acompanhada de uma mudança de mentalidade naqueles que aqui residiam. Fora feito de maneira
excludente e carrega-se até hoje resquício do que foi essa abolição desprovida de qualquer
planejamento que vislumbrasse o homem negro dentro da sociedade.
Com isso a sociedade brasileira marcada pelo colonialismo, possui aspectos sociais,
políticos, e culturais controlados pela elite branca que ainda retém uma mente presa ao racismo.
A desvalorização humana é presente na realidade do Brasil, sobretudo nas relações trabalhistas.
As características do povo brasileiro impostas por essa elite dominante, estabeleceram ao negro
estereótipos como: malandro, preguiçoso dentre outros inúmeros que minimizam a importância
do negro enquanto ser humano.

1215

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

DESCOLONIZAÇÃO DO CURRÍCULO
A problemática do racismo no Brasil
nos impõe a necessidade de análise e de reestruturação do currículo existente nas unidades escolares, e pensando sobre isso também
em nosso microcosmo, enquanto escola numa
cidade metropolitana, é que vamos repensar
o nosso currículo, uma vez que esse processo de descolonização deve refletir as nossas
ações e práticas pedagógicas cotidianas.
A temática antirracista deve fazer parte
de modo orgânico quando se pensa na elaboração dos documentos que regem a educação
tanto pedagógica quanto institucionalmente,
afirmando Gomes (2011, p. 108):
Portanto, a descolonização do currículo implica conflito, confronto, negociações e produz algo novo. Ela
se insere em outros processos de descolonização
maiores e mais profundos, ou seja, do poder e do
saber. Estamos diante de confrontos entre distintas
experiências históricas, econômicas e visões de
mundo. Nesse processo, a superação da perspectiva
eurocêntrica de conhecimento e do mundo torna-se
um desafio para a escola, os educadores e as educadoras, o currículo e a formação docente (GOMES,
2011, p. 108).

Neste aspecto, outro desafio que se
apresenta aos professores e aos gestores
educacionais é reconhecer a importância dos
movimentos sociais e das políticas afirmativas
no que tange à educação e o impacto nas práticas cotidianas educativas desenvolvidas no
espaço escolar, a fim de que se possa obter
de fato uma educação antirracista para pensar e propor ações de formação politicamente
comprometidas com a prática, com a superação das desigualdades raciais entre as nossas
crianças e que estas se mostrem potencialmente capazes de se impor diante à imposição
de representações e produções eurocêntricas
amplamente disseminadas em nosso meio social e pedagógico.
Atuarmos como professoras da educação infantil exige sobriedade para acolher as
questões e conflitos raciais que venham a surgir e construir com as crianças ações positivas
que possam extinguir o que foi deixado pelo

racismo estrutural e institucional e que ainda
reverbera nos conteúdos curriculares da educação.
É fato que as ações afirmativas aparecem nos diversos documentos que regem a
Educação Infantil Paulistana e nas propostas
de orientação curricular publicadas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, mas ainda há muito a avançar para que os
desdobramentos destas ações sejam realmente praticadas dentro das instituições, uma vez
que o corpo docente precisa conhecer, refletir
e escrever seu próprio currículo baseado não
só na sua realidade mediante os conflitos que
se apresentam, mas também no propósito de
desvelar e contar uma história numa cosmovisão africana tendo como inspiração a ancestralidade e o encantamento pautados na ética
libertária.
A lacuna existente entre o que nos expressa o currículo e nossa ação com as crianças aponta para a precariedade de ações que
aprofundem a temática das manifestações
afro-brasileiras. À medida em que os conflitos
emergem em situações tanto com as crianças quanto entre adultos que fazem parte da
comunidade escolar devem ser acolhidos,
discutidos de modo a não serem silenciados
ou esquecidos, o currículo deve ser, portanto,
contestado e revisitado durante todo o tempo,
adaptando-se às novas demandas que porventura surgirem.
Para ancorar as ações pedagógicas é
necessário pensamento crítico-reflexivo com
embasamentos teóricos a fim de favorecer a
construção de saberes mais complexos que
contribuam para o fortalecimento da autoestima das crianças e da comunidade escolar
com relação a sua identidade étnico-racial. É
imprescindível ter um repertório de teóricos na
temática, para que não haja justificativa para
o silenciamento das profissionais frente aos
conflitos em relação às questões raciais, assim
aponta e segue afirmando Nilma Lino Gomes
(2011, p. 107), no artigo Relações Étnico–Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos:
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Na escola, no currículo e na sala de aula, convivem
de maneira tensa valores, ideologias, símbolos, interpretações, vivências e preconceitos. Nesse contexto,
a discriminação racial se faz presente como fator de
seletividade na instituição escolar e o silêncio é um
dos rituais pedagógicos por meio do qual ela se expressa. Não se pode confundir esse silêncio com o
desconhecimento sobre o assunto ou a sua invisibilidade. É preciso colocá-lo no contexto do racismo ambíguo brasileiro e do mito da democracia racial e sua
expressão na realidade social e escolar. O silêncio
diz de algo que se sabe, mas não se quer falar ou é
impedido de falar. No que se refere à questão racial,
há que se perguntar: por que não se fala? Em que
paradigmas curriculares a escola brasileira se pauta
a ponto de “não poder falar” sobre a questão racial?
E quando se fala? O que, como e quando se fala? O
que se omite ao falar? (GOMES, 2011, p. 107).

AÇÕES AFIRMATIVAS E
REPRESENTATIVIDADE NA ESCOLA
Na perspectiva de uma educação antirracista precisamos repensar também a representatividade nos espaços que constituem
uma instituição e compreender a importância
da ressignificação e ações políticas no conceito de raça.
A escola que não reflete sobre seus
espaços acaba por perpetuar as práticas racistas propagando apenas a epistemologia do
colonizador, desconsiderando assim a história
de vida e os saberes que trazem as crianças,
pois não faz sentido permanecer em um espaço que nega a sua existência e minimiza a
modelos estereotipados e marcados pelo eurocentrismo.
Portanto, o espaço escolar sempre foi
uma experiência formativa e consentidora na
perspectiva de reproduzir uma história unilateral com ideias elegíveis com maior ou menor
importância, desconsiderando saberes, experiências, o contexto social e o território de pertencimento de quem o habita.
Uma ação importante que propomos
seria acerca dos espaços e a orientação dos
educadores quanto à pintura dos símbolos gráficos, nesse caso, os adinkras como parte da
característica arquitetônica da unidade.

Pelo estudo dos símbolos gráficos
adinkras, estampados nos tecidos de alguns
povos da África, pretende-se valorizar as manifestações artísticas africanas contribuindo para
uma reflexão sobre a história deste continente
e a desmistificação de estereótipos relacionados a esses povos.
Além de reconhecer a importância das
contribuições artísticas africanas, objetiva-se
oferecer às crianças a aprender a respeitar as
diferentes culturas, conhecendo suas histórias
e simbologia.
Outro aspecto a ser considerado é a
representatividade simbólica (expressa no espaço escolar, nas canções, fantasias, filmes/
vídeos, brinquedos/bonecos e livros paradidáticos) refletir sobre os recursos pedagógicos
disponíveis e as aquisições que serão utilizadas como estratégias de aprendizagem a partir
de pesquisas e descobertas desencadeadas
pelo próprio grupo, para que assim as crianças
possam por meio de sua manipulação, utilização, apreciação e diálogo transgredir e quebrar paradigmas racistas pré-concebidos.
É urgente que se propicie o diálogo
aberto durante as rodas entre as crianças garantindo o direito àqueles, que sejam praticante
de religião de matriz africana, de modo que se
sinta representado, ouvido e respeitado na sua
singularidade, excluindo o silêncio, discursos
e posicionamentos racistas e intolerantes dentro e fora da sala de aula. Em entrevista à Revista Educação e Políticas em Debate – v. 2, n.
1 – jan./jul. 2013, Munanga explica que algumas pessoas relutam contra a realidade onde
a questão da história da resistência negra no
Brasil passa pelo viés da religiosidade.
No entanto, não se trata de ensinar
dogmas e liturgias das religiões brasileiras de
matrizes africanas, mas apenas mostrar que
a história da resistência dos escravizados no
Brasil começou pela resistência religiosa, antes
de atingir outros campos de resistência.
Discorrendo acerca do repertório musical faz-se necessário oportunizar durante as
ações cotidianas a oferta de canções e instrumentos que remetem à cultura africana uma
vez que ao longo da história da colonização
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as contribuições africanas foram subjugadas e
até hoje são negadas e diminuídas nas manifestações culturais, estabelecendo mais uma
vez uma ligação perversa com o que nos foi
imposto durante o processo de escolarização.
Isso não diminui ou nos isenta da responsabilidade enquanto professoras de sermos agentes de mudança preocupadas com
relação à ocupação dos espaços, representatividade e a busca constante por referências
que propiciem visibilidade ao que é proposto
nos referenciais curriculares que regem a educação infantil no município de São Paulo.
Sobre a literatura disseminada dentro
da escola é relevante a escolha da temática
bem como da reflexão prévia dos textos e dos
livros paradidáticos que farão parte do acervo
a ser oferecido, uma vez que dentro da literatura existente não é difícil encontrar livros e textos
que ainda trazem heranças do processo escravocrata, que normalizam e legitimam a escravidão e a inferiorização das pessoas pretas.
A escolha do livro não deve ser de forma inocente, é preciso considerar o discurso
que ele traz com a seriedade que a sua seleção demanda. As histórias contadas devem ter
uma consonância entre a escrita e suas imagens de modo a garantir a representatividade
das crianças pretas.
Porque as histórias produzem ressonâncias individuais e coletivas compartilhadas
no que se refere à sua história. As imagens revelam e alimentam o universo particular e suas
imagens internas são refletidas no momento
em que a criança percebe que há uma relação
entre o que está sendo mostrado e sua realidade, construindo assim não só sua subjetividade
como garantindo uma imagem positiva sobre si
mesma.
Essa experiência reflete e revitaliza o
processo de ensino-aprendizagem da criança
e respeita a trajetória histórica de sua ancestralidade. Além de todos esses aspectos, evidenciar autores negros e negras e suas produções
como verdadeiros protagonistas garante que
quebremos a universalidade do predomínio daqueles que têm os privilégios de uma branquitude que insiste em contar uma história única

sobre o viés da visão europeia, deixando assim
espaço para quem tem de fato, o tão falado,
lugar de fala. O território escolar necessita de
uma reinvenção metodológica acerca do ensino-aprendizagem, e que rompam com os muros que ainda o cercam, bell hooks diz que: “o
prazer de ensinar é um ato de resistência”.
Existe um efeito negativo que as crianças não são capazes de identificar e reagir
diante tamanha força que se expressa na falta de representatividade perante aos vídeos/
filmes que são reproduzidos na educação infantil. Efeito esse que se expressa na ausência
de identificação com o que é reproduzido e a
imagem corporal da criança negra.
É preciso dar oportunidade para que
essas crianças se sintam representadas de
maneira a reconhecer a beleza e a importância
de seus corpos e fenótipos. No entanto, como
lugar privilegiado de diálogo, escuta, reflexão
e convivência entre diferentes, a escola pode
ocupar um papel de transformação e promoção a fim de contribuir para a compreensão,
o respeito e reconhecimento da história e das
culturas dos povos de origem africana.
É preciso se reinventar, pesquisar e
oportunizar a toda a comunidade escolar material audiovisual que de fato represente e traga
informações que reconheçam a herança cultural dos povos africanos que tanto contribuíram
para a diversidade que hoje nos constitui.
É preciso descaracterizar os super-heróis e as princesas que nos foram vendidos
como expressão de verdade, uma vez que eles
não representam os grandes heróis, reis e rainhas, príncipes e princesas trazidos da África
durante a diáspora.
O mesmo cuidado e reflexão se aplica
às fantasias, brinquedos e bonecas que constituem o acervo disponível para as crianças na
escola. Se faz necessário uma nova produção
de conhecimentos, de maneira responsável e
fiel à realidade, não podemos negar a estas
crianças o direito à esperança, devemos objetivar que esses meninos e meninas saibam
se valorizar, e sobretudo reconheçam o valor
inestimável de si mesmos.
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A colonização europeia privilegiou a
branquitude quando considerou o povo africano como subalterno, tentando silenciar e desaparecer com os inúmeros saberes e a riqueza
inestimável de sua cultura. Essa perversidade
ainda reverbera em nossa sociedade e caminha livremente dentro da escola em ações e
falas tendenciosas carregadas de racismo,
preconceito, intolerância e que perpetuam um
sistema de significações coletivas e subjetivas.
Precisamos de um pacto coletivo entre
toda a comunidade escolar para que a escola não continue a ser reprodutora da discriminação das diferenças étnicas. Para que isso
aconteça, o grupo precisa se manter firme no
propósito de estudo profundo de pesquisadores e um esforço diário na análise de como é
do que oferecemos como estratégia de ação
para as nossas crianças.
Vivemos num mundo que edificou suas
verdades contadas por uma história única eurocêntrica, que descredibiliza a diversidade e
é nosso papel ter consciência da nossa responsabilidade, enquanto agentes de transformação dessa realidade.
Repensar as ações dentro da escola
implica em repensar o currículo, isso gera confronto, conflitos (internos e externos), negociações que são fundamentais para que se produza algo novo. Os impactos serão sentidos a
longo prazo e veremos que o estudo embasado em fundamentação teórica é imprescindível
para que esse processo aconteça.
Enfrentar nossa resistência entre assumir nossa responsabilidade e quebrar os paradigmas que nos impede de assumir o nosso
papel como professoras no processo de oportunizar uma educação antirracista, capaz de
ressignificar e reconstruir essa história na perspectiva de construção de uma sociedade que
respeita, reconhece e valoriza o povo diásporo.

O GESTOR ESCOLAR E AS POSSÍVEIS
AÇÕES EM RELAÇÃO À DIVERSIDADE
NA ESCOLA
Vivemos num mundo de diversidades.
Nós, indivíduos sociais, estamos inseridos em
vários grupos micros e macros, sendo um deles,
além da sociedade onde vivemos, a escola.
Muito se fala em diversidade nas políticas públicas, nas políticas educacionais e nas
discussões voltadas para a construção de práticas democráticas que envolvam a valorização e
o respeito à multiplicidade. Entendemos por diversidade aquilo que é variado, diferente, múltiplo
em sua concepção.
Sobre o conjunto de diferenças e valores
compartilhados pelos seres humanos nas mais
diversas áreas de atuação humana, assim como
seus costumes e tradições, que definem sua cultura.
Atualmente o maior desafio da Escola
está na necessidade de encontrar e colocar em
prática tipos de ações e ferramentas pedagógicas que irão defender e respeitar a diversidade
inerente ao ser humano, levando em consideração as várias realidades, sejam elas econômicas,
culturais, religiosas, étnicas, sociais ou de gênero.
Encontrar as ações mais adequadas
e ferramentas mais eficientes para combater a
desigualdade e promover uma gestão para a
diversidade, só será possível com a participação do aluno, de sua família e da comunidade.
Discorreremos sobre a preocupação da diversidade no âmbito escolar e demais áreas organizacionais e governamentais.
Tal preocupação se mostra a partir da
necessidade de equidade no que diz respeito à
desigualdade social instalada em nossa sociedade. Veremos que o avanço e oferta de novos
recursos tecnológicos disponíveis, provocam mudanças e promovem a necessidade de maior capacitação dos docentes a fim de colaborar para
que estes possam fazer o bom uso da tecnologia
disponível e o quanto estes conseguem, a partir
das devidas orientações, atingir o maior número possível de indivíduos, que terão uma melhor
qualidade de ensino, participando de uma gestão
inovadora e participativa.
Não podemos deixar de elucidar que a
diversidade social está relacionada ao conjunto
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de diferenças e valores compartilhados por todos
os seres humanos dentro de um modo social de
viver. Assim como a diversidade cultural com
suas tradições e costumes que enriquecem grandemente toda e qualquer sociedade.
Não podemos esperar que o indivíduo
seja um grande herói para ser olhado com respeito nos grupos sociais em que percorre. Ser
valorizado por suas habilidades deveria ser ponto
de honra para que o indivíduo possa ser respeitado e visto a partir da sua diferença.
Ser diferente numa sociedade não nos
torna desigual, seja em termos sociais ou legais.
Ser diferente é ter o privilégio de poder pensar e
ter opiniões divergentes, ter aprendido diferentemente, acreditar em algo diferente, oferecer algo
diferente, atuar diferentemente do convencional.
Convencional este estabelecido sabe-se lá por
quais critérios, que se tornou dominante é definido como verdadeiro e normal.
Ser diferente é poder ter habilidades que
poderão contribuir e promover novas visões e enriquecer a sociedade onde vive. A paz social só
será possível se as pessoas poderem conviver
com suas diferenças e ainda assim ter oportunidade de promover uma coesão social, levando em consideração e valorizando a riqueza da
diversidade. Acredito ser esse o maior desafio
para a Educação. Reconhecer que a diversidade
é parte inseparável da possibilidade de formação
de identidade do nosso país.
Como não incluir nesse processo de enriquecimento e fortalecimento para enfrentarmos
os problemas da vida, do mundo, a parceria com
as famílias e comunidades, que apresentam tanta
riqueza de diversidade. Se todos os envolvidos
por um mundo melhor, pautado no respeito à
diversidade, não forem considerados, não será
possível a promoção e garantia desse objetivo.
Ora, se um dos objetivos fundamentais da escola
é o de dar oportunidade de acesso e permanência no ambiente escolar, como não pensar em
oferecer igualdade de condições e respeito às
diferenças?
Encontrar as ações mais adequadas e
ferramentas mais eficientes para combater a desigualdade e promover uma gestão para a diversidade, só será possível com a participação de
todos. Essa possibilidade de participação da família e da comunidade não pode ser responsabilidade só dos ambientes escolares. Deve-se pen-

sar no quanto tais ações e ferramentas poderão
promover o respeito e a tolerância às diferenças
em outros ambientes sociais.
A preocupação por uma atuação que defenda e seja pautada no respeito à diversidade
não se limita ao âmbito escolar. Carvalho (2012)
cita em seu artigo que a partir dos anos 2000,
essa preocupação desafiou empresas e governos a repensar essa questão, uma vez que “o
respeito à diversidade é apresentado como uma
questão vantajosa para as empresas”. Segundo
a União Européia (2009) citada por Carvalho,
“gerir nossa diversidade, mediante a promoção
e garantia da igualdade e da justiça, não é simplesmente algo bom, mas sim uma condição indispensável num mundo em constante transformação e cada vez mais complexo”.
Dessa forma as empresas podem ter
uma vantagem quando se utilizam de uma gestão pautada na diversidade, buscando uma estratégia para manter a competitividade no contexto
da globalização, nos quais se encontram mercados, extremamente diversos, conclui a autora.
Carvalho enfatiza que novas atitudes e
práticas dos professores bem como o nível de relacionamento com os diversos atores sociais envolvidos no processo educacional se faz urgentes
uma vez que somente “a adoção de um sistema
de gestão democrática, com mecanismos que
permitam a ampliação da participação dos sujeitos no processo de tomada de decisão em todos
os níveis do sistema educacional” atingirá a tão
requerida finalidade de “dar voz à diferença e respeitar a diversidade cultural e regional das instituições na definição de prioridades educacionais”.
Carvalho (2012) completa que a opção
pela estratégia da gestão da diversidade está
relacionada às mudanças drásticas que os países vêm vivenciando, especialmente em termos
populacionais. Tais mudanças têm afetado as
empresas, não apenas no que diz respeito à diversidade de pessoas contratadas e as beneficiadas com seus produtos, mas também quanto
à diversidade de bens e serviços nos diferentes
segmentos de consumidores”.
Não obstante, mudanças nos sistemas
educacionais também se fazem necessárias, promovendo o surgimento de uma gestão voltada
para o respeito à diversidade, revendo sua organização e seu funciona
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As leis reverberam nas escolas de forma positiva, mas ainda são eventos durante o ano,
as instituições comemoram o dia da Consciência Negra ao longo do mês de novembro e durante
o ano quais ações são implantadas durante o ano letivo enquanto currículo descolonizador?
=Romper com as barreiras do silêncio é um longo caminho a ser percorrido entre as estruturas do racismo, na resistência das pessoas brancas em não enxergar ainda o seu privilégio
e não entender as ações afirmativas de reparação que existem como meio de restabelecer a
igualdade na diferença do acesso . Os currículos escolares que temos atualmente são reflexos
da história do país e baseiam-se na questão da dominação.
=Em todas as sociedades ocidentais que conhecemos, a educação é monopólio do
Estado. Entendemos que se uma escola deseja mudar, precisa se rever constantemente, tem
necessariamente que rever seus currículos escolares de acordo com a demanda da sociedade.
É inadmissível ficar com currículos escolares do século passado que nada tem a ver com a
dinâmica da sociedade não é possível mais tolerar uma única visão do mundo, uma visão eurocêntrica que não contempla a diversidade, que não contempla as diferenças.
A escola pretende-se ser inclusiva e acolhedora em questão não é fugir do eurocentrismo para fazer uma fundamentação afrocentrista, calma ! A situação é simples, basta incluir os
outros conhecimentos invisibilizados e, assim ter um currículo que contemple todas as raízes
formadoras do Brasil e uma educação antirracista pautada na diversidade.
Quando estamos refletindo sobre essas questões, enquanto professores, muitos conflitos emergem, há colocações agressivas e resistentes acerca de se trazer ao debate a inserção
de outras culturas, mas é necessário esse momento e a reflexão crítica afinal os discentes merecem.
Quando promove-se uma política de gestão que respeita a diversidade, com mais acesso às diferentes informações e conhecimentos, a possibilidade de formar cidadãos com mentes
abertas e com mais possibilidades de escolhas adequadas é maior e isso com certeza afeta
positivamente o desenvolvimento social.
Há que se repensar a capacitação da docência no que tange à preparação destes na
apropriação devida dos novos recursos tecnológicos e sua devida aplicação levando em conta
a dimensão que esta pode chegar e a quem chega.
A capacitação dos profissionais na área de educação é de suma importância, pois dessa forma, estes poderão se ferramentas de estratégias metodológicas atualizadas e domínio de
novas tecnologias, e que na atuação destas, possam contribuir para a diminuição de injustiças
e tratamentos diferenciados excludentes, favorecendo uma melhora na qualidade de ensino
onde serão respeitadas e valorizadas as diversidades, diminuindo assim a desigualdade social
no ambiente escolar, ampliando aos demais grupos sociais, onde estão inseridos os indivíduos.
Nosso sistema educacional hoje é formado por diversos conselhos,
atividades e projetos que são desenvolvidos, visando a participação e
parceria de todos os envolvidos nesse processo educacional, buscando garantir a inclusão escolar e social, numa perspectiva de uma
educação antirracista, além ainda de dar voz à comunidade e às
famílias e que estes possam enriquecer esse processo com seu
grande poder de contribuição.
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PLANEJAMENTO COMO ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo teve como objetivo, através de uma breve revisão literária, analisar documentos oficiais sobre planejamento na educação infantil e associar teoria com a prática.
A discussão deste tema torna-se relevante devido ao fato de que a criança passa um longo
período do dia na escola e é necessário manter a qualidade de seu atendimento, pois esta é
um sujeito histórico, de direitos que constrói sua identidade através de suas vivências. Com
esta pesquisa foi possível constatar que a teoria tem profunda relação com a prática, que os
documentos foram construídos a partir de ampla consulta pública, que é necessário inteirar-se destes documentos para enriquecer a nossa prática. Que o currículo faz parte das experiências que podemos vivenciar. Que o projeto político pedagógico define a escola quanto sua
responsabilidade social e educacional. Que é essencial que o professor tenha um tempo para
planejar e refletir sobre a sua prática e que isso vire uma constante. É preciso que o professor
faça uma avaliação contínua do aluno para pensar sobre a metodologia adequada para que as
crianças evoluam.

Palavras-chave: Educação Infantil; Currículo; Planejamento; Avaliação.
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INTRODUÇÃO

P

ara garantir educação infantil às crianças de 0 a 5 anos de idade cabe ao Ministério da Educação estabelecer orientações para o atendimento nesta faixa etária.
Para isso podemos contar com leis como a Constituição Federal de 1988 e a Lei
de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (DCNEIs).
Os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEIs), foram elaborados após a LDB, aproxima a teoria com a prática e sugere reflexões sobre a prática, aponta eixos
de desenvolvimento e respeita as características de cada região.
A partir do dever social do Estado em garantir educação infantil de 0 a 5 anos há uma
preocupação sobre o que, como e quando ensinar em cada faixa etária, onde a criança passa
por inúmeros desafios. A partir da apresentação deste desafio foi realizada uma pesquisa sobre
o que os documentos oficiais falam sobre este assunto.
Mais do que a definição de objetivos, conteúdos e metodologias é importante saber
quem é a criança, qual a identidade da escola e a forma de organização para o funcionamento e
interações nesse ambiente escolar o que culmina na elaboração do projeto político pedagógico.
Para realizar um plano de trabalho precisamos estar em contato e conhecer profundamente a quem destina este plano. A criança tem características próprias que as torna sujeitos
únicos que aprendem através de suas vivências.
O reconhecimento do trabalho pedagógico com a educação infantil de 0 a 5 anos é
recente. A organização do trabalho pedagógico nesta faixa etária ainda é um desafio quando
falamos sobre cuidar aliado ao educar. Embora haja um esforço para superar este paradigma.
As escolas de educação infantil são consideradas instituições de ensino que têm o papel
de cuidar e educar de forma indissociável e intencional. A educação infantil não pode ser apenas
uma preparação para o ensino regular e sim uma etapa da vida que a criança é preparada para
sua independência motora afetiva e cognitiva, enquanto promove seu bem-estar.
Em linhas gerais o Currículo são as escolhas que fazemos, as experiências que praticamos e modificam a nossa forma de ser e estar no mundo. Portanto, ele está presente do início
ao fim da prática pedagógica.
O Proposta Pedagógica é algo que é construído de forma coletiva com a coordenação e
envolvimento do grupo. Dentro da escola há vários atores e cada um dentro de suas atribuições
enfrenta desafios e possui conhecimento que quando são discutidos e registrados formam a
identidade sobre o que é realmente importante para manter boas práticas na educação infantil.
Tudo isso aliado aos documentos oficiais tem como objetivo orientar o nosso trabalho.
A criança passa um longo período na escola, por isso é necessário organizar o tempo
didático, estabelecer uma rotina que atenda suas necessidades cognitivas.
Para que a criança desenvolva certas habilidades é necessário tempo e uma sucessão
de atividades. Para isso é necessário que haja planejamento. As “Atividades Permanentes” são
desenvolvidas com certa regularidade e contribuem para as necessidades fundamentais de
cuidado e aprendizagem. As “Sequências de Atividades” tem objetivos específicos para que a
criança supere desafios de forma gradual. Os “Projetos” possuem temas específicos e em geral
uma situação para resolver.
O processo de ensino aprendizagem é longo e durante este processo a criança pode
passar por situações que podem contribuir ou atrapalhar o seu desenvolvimento, por isso é importante utilizar métodos de acompanhamento e evolução da criança.
Para que o currículo seja efetivo é necessário que as práticas previstas no planejamento
sejam vivenciadas pelos alunos e estas apresentem estímulos suficientes para a sua evolução e
que a torne cada vez mais autônomas e capazes de superar desafios pessoais.
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PLANEJAMENTO COMO
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Constituição Federal de 1988 consta como dever social do Estado a garantia de
“educação infantil, em creche e pré-escola,
às crianças até 5 (cinco) anos de idade” e a
Emenda Constitucional nº 59, de 2009 estipula
o início da educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
A Resolução nº 5, de 17 de dezembro
de 2009 fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em seu Art. 12
define que cabe ao Ministério da Educação
elaborar orientações para a implementação
dessas Diretrizes consequentemente no ano
seguinte, em 2010 é publicada às Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs).

Os Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (RCNEI) (1998) são
um conjunto de 3 volumes que foram elaborados após a LDB e possuem caráter reflexivo
sobre os objetivos, conteúdos, orientações didáticas o que contribui com a prática quanto
ao planejar, desenvolver atividades e com a
avaliação. Trata-se de um condensado sobre o
que se pensa sobre educação infantil e aproxima a prática com o que diz as Diretrizes Curriculares.
Ao pensar em um plano de trabalho,
primeiro precisamos conhecer a quem destina
esta proposta. A criança de 0 a 5 anos passa
por profundas modificações em cada faixa etária, cada cultura necessita de um tipo de desafio. Por isso o ato de planejar é algo complexo
que precisa de constante reformulação.
criança: sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia,
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL,
2010 p.12).

Com o dever social do Estado em garantir educação infantil em creche e pré-escola
para as crianças de 0 a 5 anos de idade há
a necessidade de pensar um plano de trabalho para desenvolver na educação infantil. O
trabalho com educação infantil é uma associaAntes de tudo devemos pensar que a
ção entre realidade e teoria. Para organizar as
ações pedagógicas fundamentamos nosso tra- criança é um ser que possui uma grande capacidade de pensar e aprender a partir das
balho nos documentos oficiais.
interações que tem com as pessoas com
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa- quem convivem, por isso somos um exemplo
ção Infantil (DCNEIs) foram elaboradas a partir de e exercemos uma relação dialógica com ela
ampla escuta a educadores, movimentos sociais, e também somos aqueles que as observam e
pesquisadores e professores universitários, que ex- verificam suas necessidades em cada momenpuseram suas preocupações e anseios em relação to que poderão fazer com que ela avance em
à Educação Infantil, considerando já haver conheci- alguma área. É preciso ter objetos, metas a almento consistente acerca do que pode fundamentar cançar e em seu desenvolvimento saber verifium bom trabalho junto às crianças. Elas destacam a car se este está contribuindo ou atrapalhando
necessidade de estruturar e organizar ações educati- com sua evolução cognitiva.
vas com qualidade, articulada com a valorização do
papel dos professores que atuam junto às crianças
de 0 a 5 anos. Esses são desafiados a construir propostas pedagógicas que, no cotidiano de creches e
pré-escolas, deem voz às crianças e acolham a forma delas significarem o mundo e a si mesmas (OLIVEIRA, 2010, p.1).
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A criança está inserida em um ambiente histórico, por isso é um sujeito sócio histórico
que é influenciado pela cultura do mundo em
que participa. Além disso, constrói sua história
em seu ambiente familiar, físico e escolar. Com
a criação do jardim de infância ou creches, que
foi idealizado como local de atendimento assistencialista e para que as mães pudessem deixar seus filhos enquanto trabalhavam, o cuidar
passou a ser uma responsabilidade da escola
de educação infantil. Anteriormente havia as
chamadas pré-escolas que tinham como objetivo preparar a criança para o ensino regular e
seus educadores nada tinha haver práticas de
cuidado. Hoje percebo que ainda há esta divisão, mas há um aumento da filosofia de que
a educação infantil de 0 a 5 anos contenha
um planejamento curricular que torne a criança
cada vez mais autônoma e capaz de superar
desafios pessoais,
Educação Infantil: Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais
se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno,
em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado
garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita
e de qualidade, sem requisito de seleção (BRASIL,
2010 p.12).

A partir do momento em que as creches deixaram de pertencer a secretaria de assistência social e passaram para a secretaria
de educação, a questão do cuidar e educar
começou a ser amplamente discutida. Os debates apontam para a necessidade de incorporar de maneira integrada as funções de cuidar
e educar. Segundo o RCNEI, educar significa
propiciar situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens orientadas e o cuidar é ato educativo onde busca desenvolver a autonomia da
criança para a vida e mantém a responsabilidade dos pais neste processo.

Muito além da questão do cuidar da
educação infantil passou a ser discutido também quais as práticas seriam importantes para
o desenvolvimento integral da infância, chegamos então à definição do que seria o currículo.
Currículo:Conjunto de práticas que buscam articular
as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo
a promover o desenvolvimento integral de crianças
de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2010 p.12).

Quando perguntamos para alguns profissionais de educação o que seria currículo
pode ser que muitos tenham dificuldade em
dizer ao certo do que se trata, mas uma vez
que isso está estruturado em sua mente passa
a contribuir imensamente para o seu trabalho,
pois o professor que sabe planejar consegue
avançar com os conhecimentos dos alunos.
De acordo com Moreira apud Faria
(2012 p.78), “o currículo é necessariamente
um conjunto de escolhas e uma seleção da
cultura. É uma seleção de um conjunto mais
amplo de possibilidades”.
Currículo profissional ou escolar refere-se, em sua essência, ao conjunto de experiências que a pessoa viveu ou está vivendo.
Primeiro você faz escolhas para então vivenciá-las e isso resulta no conjunto de experiências
vividas.
Quando a criança chega na escola
imediatamente ela está exposta a inúmeras
experiências que podem contribuir para o seu
desenvolvimento, ou não. A soma desta convivência transforma o modo de ser do agir da
criança. Desta forma tudo isso precisa ser pensado e planejado em um currículo.
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O RCNEI v.3 (1998) é um volume dedicado a experiência Conhecimento de Mundo que contém eixos de trabalho que orientam
para a construção das diferentes linguagens
pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral
e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.

Proposta pedagógica: Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador das ações
da instituição e define as metas que se pretende para
a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças
que nela são educadas e cuidadosas. É elaborado
num processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar (BRASIL, 2010 p.13).

Na educação infantil não há divisão do
conhecimento em disciplinas, no entanto é comum estas serem denominadas como áreas
ou eixos que talvez seja quase a mesma ideia.
Neste contexto pode haver um meio termo,
por exemplo, se há um projeto de circuito de
movimento podemos pensar o que a criança
poderia desenvolver sobre raciocínio lógico,
linguagem oral e escrita, convívio social, artes,
entre outros nesta atividade. O ideal seria viver
experiências sem pensar que se trata de uma
disciplina, eixo, ou área do conhecimento para
não incorrer em fragmentação do conhecimento.

Para pensar nos projetos, primeiro o
professor precisa estar conectado com sua escola, com sua comunidade e com seus alunos.
Quando o professor chega na escola precisa
se orientar com seu diretor e coordenador sobre ações, metas que a escola pretende alcançar, sobre o atual desenvolvimento das crianças e onde desejam chegar. Estes dados estão
na proposta pedagógica da escola.

As diferentes formas de estruturar o currículo refletem na visão de criança que temos
e consequentemente em seu desenvolvimento.
Seja através de projetos temáticos, campos de
experiências, ou livros didáticos a variedade de
formas de pensar o currículo acontece devido
a autonomia que é dada à escola, as diferentes
culturas.
Segundo o pensamento de que o currículo é um conjunto de experiências é fundamental que ao organizá-lo os profissionais de
educação reflitam sobre a seleção do tema,
objetivos, conteúdos, metodologias e formas
de avaliação. E que tenham em mente que
qualquer que seja a sua escolha este pode de
alguma forma incorrer em fragmentação das
experiências das crianças.
Na realidade humana todos os saberes
e conhecimentos integram entre si e qualquer
que seja a proposta de organização de um currículo pode incorrer na fragmentação do conteúdo, no entanto a integração do conhecimento
pode ser mediada pelas linguagens,

Há vários profissionais na escola e
cada um deles dentro de suas atribuições enfrentam desafios e alcançam várias conquistas
e estas devem ser compartilhadas para a construção da proposta pedagógica.
Mas afinal, qual a importância de planejar? Podemos citar vários motivos pelos quais
planejar e refletir sobre nosso trabalho são importantes, mas a essência principal é de que
nossa prática ganhe mais qualidade:
O número de horas que a criança permanece na instituição, a amplitude dos cuidados físicos necessários
ao atendimento, os ritmos e diferenças individuais e
a especificidade do trabalho pedagógico demandam
um planejamento constante da rotina. A organização
do tempo deve prever possibilidades diversas e muitas vezes simultâneas de atividades, como atividades
mais ou menos movimentadas, individuais ou em grupos, com maior ou menor grau de concentração; de
repouso, alimentação e higiene; atividades referentes
aos diferentes eixos de trabalho. Considerada como
um instrumento de dinamização da aprendizagem,
facilitador das percepções infantis sobre o tempo e
o espaço, uma rotina clara e compreensível para as
crianças é fator de segurança. A rotina pode orientar
as ações das crianças, assim como dos professores,
possibilitando a antecipação das situações que irão
acontecer (BRASIL, 1998 p.54).
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A criança, principalmente a de período
integral, passa muitas horas por dia na escola, através da Organização do Tempo Didático
pensamos em uma rotina onde devemos distribuir atividades durante o dia que contemplem
suas necessidades físicas, mental e social. E
também devemos complementar o trabalho
com práticas que podem ser mais adequadas
para garantir o seu desenvolvimento completo.
Por isso é importante que haja atividades permanentes, sequências de atividades e projetos,
pois eles garantem uma evolução gradual do
conhecimento.
atividades permanentes: são aquelas que respondem às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos
necessitam de uma constância. a escolha dos conteúdos que definem o tipo de atividades permanentes
a serem realizadas com frequência regular, diária ou
semanal, em cada grupo de crianças, depende das
prioridades elencadas a partir da proposta curricular
(BRASIL, 1998 p.55).

Com as atividades permanentes o ambiente escolar torna-se mais familiar para as
crianças, pois as atividades ganham uma certa regularidade. Ao tornar uma atividade algo
que repete a criança se apropria desta prática
e isso torna um hábito em sua vida, como por
exemplo quando desperta o gosto pela leitura.
Realizar uma atividade com regularidade não
significa sempre fazer a mesma coisa e sim
pensar em novos desafios,
Sequência de atividades: são planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma aprendizagem
específica e definida. São sequenciadas com intenção de oferecer desafios com graus diferentes de
complexidade para que as crianças possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições. Estas sequências derivam de um
conteúdo retirado de um dos eixos a serem trabalhados e estão necessariamente dentro de um contexto
específico (BRASIL, 1998 p.56).

A sequência de atividades possui uma ordem
crescente de dificuldade onde o objetivo é preparar a criança para conseguir superar o próximo desafio. Este tipo de proposta é ideal para
conteúdos que precisam de uma série de conhecimentos para alcançar uma aprendizagem
e consequentemente conquistar uma adaptação em um novo patamar de desenvolvimento. Desta forma a criança vai se aprofundando
cada vez mais nesta habilidade,
Projetos de trabalho: Os projetos são conjuntos de
atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema
para resolver ou um produto final que se quer obter.
Possui uma duração que pode variar conforme o objetivo, o desenrolar das várias etapas, o desejo e o
interesse das crianças pelo assunto tratado. Comportam uma grande dose de imprevisibilidade, podendo
ser alterado sempre que necessário, tendo inclusive
modificações no produto final (BRASIL, 1998 p.57).

O Projeto de trabalho está relacionado a um objetivo maior onde as crianças são
mobilizadas e participam de forma integral em
torno da resolução de um problema ou elaboração de um produto final.
Os projetos aproximam os acontecimentos da sociedade da escola, torna os
alunos mais críticos e é um ótimo meio para
trabalhar com temas transversais, como: meio
ambiente, cultura, dengue, entre outros.
Desta forma é possível considerar que
a habilidade em fazer algo, acontece através
do contato com uma variedade de situações.
O ensino-aprendizagem é algo que acontece
de forma gradual e requer definição de metas
e acompanhamento, esta é uma das principais
formas de ampliar o conhecimento.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) estabelece, referente à educação
infantil, em seu Art. 31 que: “[...] a avaliação
far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental”.

Um professor reflexivo estabelece metas de acordo com o contexto que a escola
está inserida, articula as necessidades dos alunos com o currículo escolar. O que acontece a
partir de sua ação causa profunda transformação.
O desenvolvimento da criança acontece através da interação com o meio físico e
social. Um estímulo na hora correta pode causar um grande salto em seu desenvolvimento.
As crianças são diferentes e aprendem de formas diferentes, se esta não aprendeu de uma
forma certamente aprenderá de outra forma, é
necessário observar o aluno para definir novas
metodologias para ensinar, é preciso oferecer
oportunidades para a criança experimentar e
aprender.

É dever da escola garantir ao aluno a
sua socialização e bem-estar, assim como avaliar e definir um plano de ensino com conteúdo
adequado respeitando sua cultura e ritmo de
aprendizagem. Durante o processo de ensino e
aprendizagem o professor deve acompanhar a
evolução do aluno, definir e redefinir estratégias
para alcançar êxito. Desta forma, é importante
que o professor da educação infantil utilize a
Para que o objetivo do currículo seja
observação, registro e avaliação como instrumentos para planejar e orientar a sua prática, alcançado é necessário que a criança viva as
experiências e estas sejam capazes de transObservação, registro e avaliação: a observação e o formar o seu jeito de pensar e agir tornando
esta prática cada vez mais autônoma, capaz de
registro se constituem nos principais instrumentos
buscar e superar seus desafios pessoais. Após
de que o professor dispõe para apoiar sua prática.
uma breve análise sobre o DCNEI foi possível
Por meio deles o professor pode registrar, contextualcompreender melhor a concepção de infância,
mente, os processos de aprendizagem das crianças;
a identidade da escola e a importância do cura qualidade das interações estabelecidas com outras rículo para a educação infantil, que o currículo
crianças, funcionários e com o professor e acom- além de ser um conjunto de experiências está
panhar os processos de desenvolvimento obtendo relacionado a planejamento e avaliação e que
informações sobre as experiências das crianças na para ajudar com isso temos os RCNEI que suinstituição. Esta observação e seu registro fornecem gerem caminhos para a organização do trabaaos professores uma visão integral das crianças ao lho com as crianças para que estas ampliem
mesmo tempo que revelam suas particularidades seu conhecimento sobre o mundo através de
campos de experiências.
(BRASIL, 1998 p.59).
A avaliação contínua é importante para
detectar erros durante o processo de aprendizagem e fazer as devidas interferências. O
professor avalia seus alunos através de registros, como: relatório reflexivo, anotações, fotografias, entre outros. Neste processo é preciso
observar se a criança está evoluindo e em que
ela precisa melhorar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este é um tipo de pesquisa baseada
em referências bibliográficas, de campo qualitativa de abordagem descritiva, exploratória.
Para elaboração deste trabalho as principais
referências e autores Currículo Integrador da
Infância Paulistana; Currículo da Cidade: Educação Infantil, OLIVEIRA. Zilma de Moraes Ramos de. O Currículo na Educação Infantil: O
Que Propõem as Novas Diretrizes Nacionais?.
Que contribuíram para a resolução de questões apresentadas neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise da LDB, RCNEI, DCNEI, das citações mencionadas e da associação
do trabalho diário no ambiente da educação infantil foram realizadas reflexões que foram importantes para alinhar a teoria com a prática. Foi possível constatar que a teoria tem profunda
relação com a prática, pois trata-se de documentos que foram construídos a partir de profunda
discussão e consulta pública.
Uma vez que tomamos conhecimento sobre o conteúdo destes documentos tornamos
mais reflexivos e enriquecemos a nossa prática, capacidade de planejar e diagnosticar situações
que contribuem e ou atrapalham a evolução das crianças.
A criança é um sujeito histórico social que necessita de cuidados especiais e educação
de qualidade e estes devem acontecer de forma integrada com o objetivo de tornar a criança
cada vez mais autônoma e capaz.
A escola é uma instituição não doméstica que zela pelo bem-estar físico, social e educacional e transmite valores culturais. A escola de educação infantil educa, zela pelo bem-estar
físico da criança e a prepara para ser autônoma, para cuidar de si e superar desafios.
O currículo é um conjunto de escolhas que articulam os saberes das crianças com as
áreas do conhecimento promovendo o seu desenvolvimento através das experiências que participa.
Com a proposta pedagógica a escola define a sua identidade, onde deseja chegar, quais
seus objetivos e o que pretende fazer para formar cidadãos de 0 a 5 anos com valores éticos,
estéticos e políticos em um mundo democrático que está em constantes modificações.
Através do planejamento a prática se torna mais efetiva, pois antes da prática há pesquisa e reflexão sobre os objetivos, conteúdos, metodologias e formas de avaliação. Na educação
infantil temos atividades que precisam ser realizadas com certa periodicidade, outras que precisam de sequência para alcançar um objetivo e as que são apresentadas para procurar soluções
para a resolução de um problema comum à escola ou à sociedade.
A definição de um currículo adequado é um ato complexo que precisa de reflexão, prevenindo e corrigindo situações que podem prejudicar o andamento deste processo de elaboração
tão longo e complexo. É preciso selecionar o que realmente importa e contribuir para o avanço
destas experiências. Para isso é previsto a manutenção de constantes discussões quanto ao
projeto político pedagógico, acompanhamento das discussões nacionais e avaliação in locum
sobre a teoria, prática e a real evolução das crianças.
Com o lançamento dos RCNEIs (1998) passou a haver parâmetros e referências para
a educação infantil, os conhecimentos reunidos nestes documentos ajudam a superar práticas
dispersas sobre o ensino nesta faixa etária.
Com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (2010) houve
o reconhecimento da etapa de 0 a 5 anos como pertencente ao sistema de
ensino. A partir deste marco a criança passa a ser oficialmente reconhecida como um sujeito histórico de direito que interage e constrói sua
própria identidade.
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OS JOGOS TEATRAIS COMO PRÁTICA
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O teatro e a educação estão envolvidos e relacionados desde o início dos tempos, em
que as encenações representavam a comunicação, propagação da história e cultura das populações. Os jogos teatrais permitem um envolvimento das crianças, especialmente na Educação Infantil, de modo que a espontaneidade, expressividade e criatividade sejam trabalhadas
de maneira dinâmica, a partir de contextos que favorecem a comunicação e manifestação
infantil de preferências, desejos, necessidades e ansiedades. Diante desta realidade, o objetivo geral do estudo foi identificar as contribuições dos jogos teatrais para a Educação Infantil.
A relevância deste estudo justifica-se na necessidade de trabalhar as linguagens artísticas de
maneira contextualizada e lúdica, a fim de que a aprendizagem seja significativa, especialmente na Educação Infantil. Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica
com revisão de literatura, permitindo a identificação de que a partir dos jogos de improviso,
a interpretação passa a representar uma prática pedagógica fundamental, que estimula o desenvolvimento das habilidades infantis.

Palavras-chave: Arte; Jogos Teatrais; Improvisação; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho analisa e discute a importância dos jogos teatrais como prática pedagógica na Educação Infantil, a fim de proporcionar às crianças o desenvolvimento
da criatividade e expressividade, a partir da espontaneidade proporcionada pelo
teatro de improviso.
O teatro está relacionado à educação historicamente, iniciando com as encenações
religiosas, que utilizavam o teatro para apresentação das passagens bíblicas, intencionando
a aprendizagem da população. Ao longo dos séculos, o teatro sofreu alterações significativas,
desvinculando-se da exclusividade da escola, ampliando as encenações aos públicos maiores
(BENTO, 2009).
O teatro permite ao indivíduo o desenvolvimento da capacidade crítica, além de favorecer a construção da imaginação. Nos jogos teatrais de improviso, objeto de estudo deste trabalho, quando inserido na Educação Infantil como prática pedagógica, representa a possibilidade
de comunicação, expressividade e experimentação das crianças, que encontram no improviso
amplas chances de externar sentimentos, necessidades e expectativas (ROSSETO, 2012).
Diante desta realidade, o objetivo geral do estudo foi identificar as contribuições dos
jogos teatrais para a Educação Infantil. Os objetivos específicos foram: analisar o percurso histórico da arte na educação; evidenciar as características do teatro; relacionar a importância do
ensino do teatro na Educação Infantil; identificar o teatro como prática pedagógica.
A relevância deste estudo justifica-se na necessidade de trabalhar as linguagens artísticas de maneira dinâmica, contextualizada e lúdica, a fim de que a aprendizagem seja significativa, especialmente na Educação Infantil, quando o desenvolvimento das habilidades infantis
inclui a espontaneidade, expressividade e criatividade, potencializadas com a prática dos jogos
teatrais de improviso. O questionamento direcionado pela pesquisa foi: “Como os jogos teatrais
de improviso favorecem a aprendizagem e desenvolvimento na Educação infantil?”.
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PERCURSO HISTÓRICO DA ARTE
Ao longo dos séculos, as mais variadas formas de expressão aconteceram, influenciando e sendo influenciadas pela sociedade
da qual fazem parte. Não importa o momento,
a época, o contexto ou a heterogeneidade da
sociedade, as artes sempre estão presentes
(JÚNIOR, 2009).

Outro momento que não pode ser descartado está representado pela Idade Média,
quando os conceitos considerados como tendências tinham uma característica primordialmente teocêntrica, ou seja, tendo Deus como
protagonista e todos os acontecimentos sempre tinham uma explicação religiosa e não
científica. Mais uma vez, as artes foram extremamente influenciadas pela religião, caminhando contrariamente à Idade Antiga, em que, na
arte romana e na grega (expoentes da época),
cultivavam-se as ciências, os corpos nus como
manifestação artística (CHAGAS, 2010).

Como descreve Selbach (2010), a arte
é o conjunto de preceitos para a perfeita execução de qualquer coisa, seja artifício, ofício,
profissão; indústria; astúcia; habilidade; travesApenas no período do Renascimensura; magia; feitiçaria; complexo de regras e
processos para a produção de um efeito esté- to, novas aberturas surgiram junto com novas
ideias e conceitos, e as artes sofreram essas
tico determinado.
influências. Em um âmbito mais individual, a
O homem ignora como a arte come- arte é parte de cada ser humano, desde o seu
çou, assim como desconhece como se iniciou nascimento, podendo ser desenvolvida, ou não,
a linguagem. No entanto, compreende o sig- já que o povo que desenvolve a sua arte transnificado de arte em função de atividades tais mite sua própria identidade (JÚNIOR, 2007).
como a edificação de templos e casas, realiSegundo Ortolani (2010), infelizmente,
zação de pinturas e esculturas ou tessitura de
padrões, entende-se que nenhum povo existe em muitas outras nações não há esse apoio,
refletindo significativamente em seu desenvolno mundo sem arte (ORTOLANI, 2010).
vimento geral, bem como na formação do ser
Quando a moradia dos homens eram humano. O caminho das artes sempre foi e
as cavernas, as manifestações artísticas já será junto com a história, porém esse estudo
existiam por meio das pinturas nas paredes, científico tem apenas a intenção de demonstrar
que eram chamadas de pinturas rupestres. Os o início de tudo para conseguir atingir o objetiprimeiros desenhos de animais realizados pe- vo pré-definido.
los homens pré-históricos eram uma espécie
No Brasil, a chegada da família portude ritual, em que o animal, por meio do desenho, seria dominado quando do momento da guesa é considerada um divisor de águas para
as influências das artes no país. Contudo, cabe
caça (JUNIOR, 2007).
destacar as enormes e primordiais influências
Na Idade Antiga, dentre as sociedades indígena e africana na produção artística naque mais se destacaram no conceito artístico, cional. Após a colonização, surgiram as primeifoi a egípcia, destacada pela arte extremamen- ras escolas e as artes foram incluídas em seu
te complexa no âmbito social, com caracterís- conteúdo programático, tendo no reinado de
ticas fortes de cunho religioso e com inúmeras D. Pedro II uma extrema valorização, já que ele
sempre foi um grande admirador das ciências
realizações culturais (SELBACH, 2010).
e das artes (JÚNIOR, 2007).
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Esse ensino das artes, então, era centrado em modelos rígidos, com ênfase no desenho, no qual o objetivo do professor era que
os alunos adquirissem uma boa coordenação
motora, precisão, apropriação de técnicas específicas, aquisição de hábitos de limpeza e de
ordem na realização dos trabalhos (SELBACH,
2010). Sendo assim, esses trabalhos tinham
que ser úteis na preparação da vida profissional, pois eram baseados nos desenhos técnicos e geométricos. O desenho deveria servir
à ciência e à produção industrial. Segundo Junior:
Com intuito de se trabalhar a arte de forma a valorizar
os movimentos culturais, a livre expressão artística e
a expressão em todas as artes, surge a Semana da
Arte Moderna de São Paulo em 1922, permitindo um
ensino de forma que o artista tivesse a liberdade de
expressão e de colocar a cultura brasileira a par das
correntes de vanguarda do pensamento europeu,
mostrando assim, a realidade brasileira (JÚNIOR,
2007, p.52).

Portanto, a partir da Semana de Arte
Moderna, a liberdade artística ficou evidenciada, favorecendo a espontaneidade e expressividades, valorizando as ações pedagógicas da
arte, que intencionam o desenvolvimento de
diferentes habilidades.
Em 1930, foram criadas as primeiras
escolas especializadas em arte para crianças
e adolescentes, contudo, na maioria das escolas, o ensino ainda continuava com a concepção tradicional. Nessas escolas especializadas, a aprendizagem era livre e de expressão
criativa, ou seja, contrária ao ensino oficial de
artes instituído no período do Estado Novo, o
qual valorizava desenhos geométricos e cópia
de estampas, a fim de adequar a formação artística aos padrões vigentes (JUNIOR, 2007).

outras escolas foram surgindo, espalhando as
ideias de uma nova metodologia voltada para
criatividade e livre-expressão no Brasil (SELBACH, 2010).
Assim, torna-se importante descrever
que, em todo o processo histórico do ensino
de artes nas escolas brasileiras, ocorreram tais
mudanças terminológicas, em que diferentes
nomenclaturas foram utilizadas para designar o
campo do saber articulado entre arte e ensino.
Por volta da década de 1950, com a
influência da Escola Nova e dos estudos sobre
a criatividade, o ensino da arte foi direcionado
para a livre expressão do aluno e para a valorização do processo criativo. O professor, então,
procurava criar oportunidades para que o aluno se expressasse de forma espontânea, supervalorizando, assim, a criatividade sem preocupação com os resultados (JUNIOR, 2007).
A disciplina Educação Artística, apesar
da Reforma Educacional de 1971, nunca conseguiu afirmar-se como uma disciplina plena
sem a necessidade de ficar atrelada a outra,
para assim se impor com a devida importância
que ela merece. (SANTOS, 2012).
Durante o período caracterizado pela
ditadura militar, uma disciplina que estimulava
a liberdade e a criatividade seria constantemente controlada, cerceada, já que nesse período ideias contrárias ao governo e libertárias
eram proibidas, perseguidas e fadadas ao esquecimento.

Desta maneira, o desenho industrial
acabou por se tornar instrumento para a consecução do oposto ao pretendido por seus idealizadores originais, convertendo-se não num
elemento de desenvolvimento da sensibilidade
dos alunos, mas em um fator de deseducação
A partir de 1945, volta-se a pensar no sensível, na medida em que impõe um padrão
ensino de artes na escola, para, então, em esteticamente neutro, desprovido de valores e
1948, ser criada a Escolinha de Artes do Brasil expressões culturais (JUNIOR, 2007).
localizada no Rio de Janeiro com o ensino voltado, principalmente, para as crianças. Logo,
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Nessa época da ditadura militar, a eduO TEATRO E A EDUCAÇÃO
cação brasileira entendia o ensino da arte como
desenho, logo, seu ensino nas escolas foi limiDesde o nascimento, a criança é contado, tendo um caráter tecnicista, sem que hou- duzida a gostar de certo tipo de música; devesse qualquer forma de expressão contrária monstra preferência por determinada cor, forao regime vigente (ORTOLANI, 2010).
ma e objeto; tem habilidades em movimentos
variados e, conforme amadurecem, passam a
Um dos pressupostos difundidos na educar suas vontades, costumes e preferênépoca foi a ideia de identificação do ensino da cias de acordo com o convívio com outras pesarte com o ensino do Desenho Geométrico, soas, fatores de forte influência que caracteriincompatível com as concepções liberais na- zam uma sociedade e sua cultura (ORTOLANI,
quele período, ainda encontra eco em nossas 2010).
salas de aula (JUNIOR, 2007).
A música, poesia, cores, formas, diaCom o fim da ditadura militar e a presen- letos possibilitam a identificação da cultura de
ça de uma reabertura política e social, dentro determinados países, diferenciando lugares e
da educação, ocorreram as devidas modifica- garantindo especificidades a cada nação. Esções no que se refere a conceitos, metodolo- tas manifestações artísticas que caracterizam
gias, didáticas e necessidades. Ao longo das uma cultura são passíveis de conhecimento a
décadas, houve o despertar da consciência so- partir do ensino da arte em sala de aula, quanbre a importância do ensino da arte na escola, do seu objetivo é a formação de cidadãos crítiiniciando discussões quanto à importância do cos, criativos e sensíveis, capazes de atuar na
quesito pedagógico. Esse movimento promo- melhoria da sua sociedade por meio de aspecveu diversos encontros e discussões que ob- tos culturais (MARTINS, 2010).
jetivavam rever e propor novos andamentos ao
ensino.
Sendo a escola o ambiente que proporciona a formação pessoal, profissional e cidadã
Uma das ações foi um protesto contrá- do aluno, as oportunidades de vivência com a
rio à retirada da obrigatoriedade da área no en- arte devem surgir nas salas de aula, instigando
sino básico nas escolas, que estaria presente o aluno a entender os processos e a história de
em uma das versões da Lei das Diretrizes e cada momento artístico. O momento histórico
Bases, que seria sancionada em 20 de dezem- da obra pode ser percebido nas expressões
bro de 1996 – LDB 9394/96 (JÚNIOR, 2007). deixadas pelos artistas.
Atualmente, há o reconhecimento do
valor ensino de artes na formação do indivíduo,
pois ela faz parte da vida humana em todos os
aspectos. A utilização de seus conceitos na formação do ser humano, principalmente pensando no âmbito da criticidade, as artes podem
ser de grande auxílio, principalmente durante a
Educação Infantil.

Para expressar o que sente, pensa
e enxerga do mundo, o homem encontrou a
música, o desenho, a escultura, a pintura e o
teatro. A criança também está inserida nestas
formas de expressão ao conviverem com adultos que manifestam e expressam seus pensamentos, portanto, se o adulto incentivar as
produções artríticas das crianças desde cedo,
oferecendo materiais e espaços para que ocorra essa manifestação, despertará na criança
uma curiosidade pela arte, proporcionando o
aperfeiçoamento da criatividade, criticidade e
capacidade de enxergar a vida de uma maneira mais sensível (GOHN, 2013).
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Quando a criança não recebe um incentivo artístico dos adultos, a capacidade de criação imaginativa será gradativamente reduzida.
Devido à ausência de maturidade e habilidade,
a criança não sentirá prazer em manifestar suas
experiências e pensamentos, acreditando que
sua obra não serve para exprimir o momento
que está vivendo ou a realidade de seu mundo, perdendo a capacidade da espontaneidade que poderia levá-lo à manifestação artística
profissional, por exemplo (ORTOLANI, 2010).
Assim como as demais linguagens básicas no ensino de arte, o teatro na Educação
Infantil contribui para o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem da criança,
quando entendidos como recursos que ensinam a criança por meio de brincadeiras, não limitando esta prática pedagógica a um simples
entretenimento para o aluno.Historicamente, o
teatro está relacionado à educação, a fim de
proporcionar o desenvolvimento das habilidades cognitiva e expressiva, além de favorecer
a percepção de sentimentos, concretizando a
aprendizagem dinâmica, contextualizada e significativa. Já no século V a.C., na cidade de
Atenas, a educação relacionava práticas da
música, esportes e literatura (GOHN, 2013).
Na idade Média, com a responsabilidade da educação voltada à Igreja, o teatro intencionava uma aproximação dos ensinamentos
bíblicos, de modo que as passagens fossem
encenadas. Ao final do século XVI, o teatro estava inserido nas escolas europeias, iniciando
na Itália, mas expandido aos demais países
(SANTOS, 2012).
O crescimento do teatro atingiu grandes proporções, deixando de ser exclusivo das
escolas, com precariedade de cenários, porém, atendendo uma proposta de abordagem
de linguagens artísticas, bem como habilidades corporais e intelectuais. Apesar de não ser
mais abordado apenas nas escolas, o teatro
ainda apresentava a proposta de ensinamento
à sociedade (ORTOLANI, 2010).

Neste contexto, o teatro relaciona-se à
educação, caracterizado como um instrumento
de aprendizagem. No Brasil, o teatro apresenta origens nos ensinamentos dos jesuítas, utilizado na catequização dos índios como uma
prática dinâmica, para despertar o interesse
e facilitar a comunicação, além de aproximar
a cultura europeia com a dos índios (GOHN,
2010).
A partir do século XX, o teatro foi inserido nas escolas brasileiras, proporcionando
apresentações de peças, representando o trabalho pedagógico com as datas comemorativas, civis e religiosas, bem como nas festividades para encenação das crianças aos pais,
situação que refletiu na redução de relações
entre o teatro e a aprendizagem, assumindo
um caráter festivo (SELBACH, 2010).
A partir do movimento da Escola Nova,
o teatro retornou sua relevância às escolas,
considerando como fundamental para a aprendizagem, a partir da valorização do desenvolvimento natural das crianças, reconhecendo
a influência do teatro e demais linguagens artísticas para a criatividade da criança (GOHN,
2013).
Kishimoto destaca que:
A utilização de recursos teatrais como fins pedagógicos leva a analisar as contribuições para o desenvolvimento intelectual dos sujeitos, pois cada jogo tem
uma intenção e função nesse processo de desenvolvimento. (...) o teatro infantil não é uma atividade inventada, mas o comportamento real dos seres humanos, capaz de promover uma libertação emocional
assim fornecer uma autodisciplina interna, caracterizado por um fluxo de linguagem, um discurso espontâneo que é estimulado pela improvisação e enriquecimento pela interpretação (KISHIMOTO, 1996, apud
SANTOS, 2012, p.39).
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Quando o professor de Arte opta por
um jogo teatral em suas aulas, está contribuindo com o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural da criança, capacitando-a para
a comunicação e construção de novos conhecimentos. O teatro proporciona a capacidade
de iniciação, motivação, improvisação, concentração, ação ativa, organização, liderança e
controle pessoal da criança.

Os jogos teatrais são práticas fundamentais para o desenvolvimento do estudante,
especialmente na Educação Infantil. Dentre as
possibilidades em jogos teatrais, destacam-se
a construção de cenas dramáticas, jogos de
improviso, bem como brincadeiras que auxiliam na interpretação, comunicação e expressividade, enriquecendo a criatividade e capacidade imaginativa (MARTINS, 2010).

Ao professor, cabe o papel de mediador das atividades, sabendo escolher o momento exato e a melhor maneira de trabalhar
o teatro na infância, não propondo a prática
sem fins de aprendizagem, caso contrário, a
criança vai assimilar o teatro com um momento
de entretenimento, desassociando ao processo de ensino- aprendizagem, tornando ineficaz
o trabalho do docente.

O professor de arte não pode apresentar moldes prontos, acabados em que a criança torna-se copista, fazendo de uma realidade
expressa por outra pessoa a sua realidade. Na
mudança e na busca pela inovação, o aluno
tem o papel principal nas criações e precisa
ser incentivado pelo professor de arte, desacomodado o aluno e propondo o surgimento de
novas ideias (ORTOLANI, 2010).

As aulas de arte são o principal momento para inserir teatros, relacionadas as outras disciplinas, como por exemplo, na leitura
de um livro cujo objetivo seja estudar os personagens e caracterizá-los em um teatro. Cada
aluno pode ler um determinado capítulo, expondo sua maneira de enxergar a história, proporcionando um momento posterior para discutir
sobre as diferentes interpretações realizadas
pelos alunos. A participação das crianças estará garantida, uma vez que esse tipo de aula se
torna uma prática prazerosa de aprendizagem
(ORTOLANI, 2010).

O professor na Educação Infantil ainda
é um espelho para a criança que vai imitar suas
atitudes, portanto, ao manifestar expressões,
sentimentos e pensamentos, esse docente vai
conduzir as crianças aos mesmos passos que
o seu. Neste momento exige-se 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
(MARTINS, 2010).

As atividades teatrais são ótimos recursos para o crescimento da criança, cumprindo
um papel fundamental na apropriação crítica
mediante as ações sociais e culturais. Sendo
a escola um espaço explorador, que permite a
socialização da criança, as propostas pedagógicas que inserem o teatro no ensino do aluno
facilitam a convivência com as diversidades e
contribuem com a construção do processo de
aprendizagem, estimulando a descoberta da
personalidade e do próprio corpo (SELBACH,
2010).

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 compartilhados pela escola podendo completar uma
aula de arte bem visual e exploradora (GOHN,
2013).
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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.

JOGOS TEATRAIS DE IMPROVISO
A linguagem teatral na escola, especialmente na Educação Infantil, reafirma todo o
percurso histórico da arte, considerando as dificuldades de inserção da disciplina na escola,
além de ressaltar a transformação da cultura e
história de um povo em apresentações, espetáculos e possibilidade de propagação das experiências de um grupo, a partir da construção de
peças, jogos e improvisação. De acordo com
Bento:

Uma das características principais dos
jogos teatrais são as improvisações, em que
o professor inicia uma atividade fora da rotina,
sem que a criança esteja preparada para realização das ações, a fim de que a espontaneidade sobressaia às tarefas escolares (ROSSETO,
2012).
“A improvisação permite à criança espontaneidade, estimula o desenvolvimento intelectual, auxilia nas diferentes atividades da
escola que precisam da capacidade cognitiva”
(CHAGAS, 2010, p.13).
Os jogos teatrais de improviso possibilitam o desenvolvimento de habilidades múltiplas, além de favorecer a percepção, organização, conhecimento de espaço e de tempo,
construção do pensamento e respeito ao outro,
quando mesmo a partir da expressão espontânea, faz-se necessário esperar a participação
do outro. A criança aprende a raciocinar, cooperar com o colega, socializar, entre outros elementos fundamentais na formação do sujeito
(ROSSETO, 2012).

A interação social na atividade teatral acontece em
diversas dimensões. Há a interação entre ator e escritor do texto através do próprio texto, entre atores,
diretor, técnicos e outras pessoas envolvidas na montagem de uma peça, entre os atores durante a representação, enfim, entre sujeitos com diferentes papéis.
Na escola, o teatro pode oferecer um amplo espectro
de situações e oportunidades de aprendizagem e conhecimento. O ensino das artes visuais tem, como
um de seus objetivos, desvelar a informação contida na imagem. No teatro, revela-se a informação da
voz, do corpo, do gesto, da ação, da emoção do ator
(BENTO, 2009, p.41).

O trabalho em sala de aula com jogos teatrais de improvisação depende de uma
prática docente planejada, domínio dos objetivos e interesses, de modo que a necessidade
identificada seja da criança, ou seja, o professor não pode sobrepor seus interesses acima
da turma, mas respeitar a expressão coletiva
e individual, sem querer conduzir o resultado,
somente mediando a prática. O professor precisa observar as crianças, apoiando as ações
quando houver a necessidade manifestada
A abordagem do teatro na Educação pela criança (BENTO, 2009).
Infantil pode acontecer por meio de jogos teOs jogos teatrais de improviso depenatrais, possibilitando o desenvolvimento da
capacidade expressiva e da espontaneidade, dem de textos elaborados e fragmentados, a
mesmo que o final do processo não resulte em fim de que as crianças encontrem um signifiuma apresentação de peça. Os jogos teatrais cado às palavras e frases, ou seja, um roteivalorizam o improviso, proporcionando a com- ro finalizado adquire diferentes possibilidades
preensão e interpretação das crianças em dife- quando trabalhado em jogos de improviso,
rentes contextos, ampliando as relações entre diante do estímulo pela participação, leitura e
construção de pensamentos (SPOLIN, 2012).
imaginação e realidade.
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Os jogos teatrais de improvisação podem conter imagens, prática importante na
Educação Infantil, em que o professor incentiva
a exploração dos espaços a partir da apresentação de imagens que favoreçam a construção
de uma história. Neste contexto, a memória visual é desenvolvida, bem como as habilidades
artísticas, direcionando a criança ao conhecimento de desenhos, pinturas, fotografias e demais imagens que estimulem a interpretação
visual (HAETINGER, 2015).
Em atividades de improviso com imagens, os professores que atuam na Educação
Infantil costumam trabalhar com grupos de
crianças, iniciando com a apreciação da imagem, reflexões para identificação de diferentes
percepções e opiniões da turma, de modo que
cada criança consiga interpretar a imagem, inserir em sua realidade e transformá-la em uma
fantasia, expressada no contexto do jogo.
Após a observação da imagem, as
crianças passam a ser estimuladas e convidadas à construção de cenas de continuidade, em que uma criança inicia a história e as
demais seguem com a complementação, enriquecimento de detalhes, criação de personagens, entre outras características de uma peça.
O professor pode repetir as manifestações das
crianças, afirmando a importância da participação coletiva para a efetivação do jogo teatral
(SPOLIN, 2012).
Os jogos teatrais de improviso ainda
podem acontecer a partir da utilização do espaço, proporcionando às crianças que relacionem o ambiente físico às plateias. Nestes
casos, faz-se fundamental que o professor atuante na Educação Infantil conheça o espaço
antes de iniciar a prática, de modo que faça
assimilações mentais e corporais para preenchimento dos locais que realizará o improviso.
“Os jogos de improviso utilizando espaço ajudam no desenvolvimento e aprendizagem
da limitação, respeito ao espaço, cooperação
em atividades em grupo e movimentação” (REVERBEL, 2013, p.79). Os espaços nos jogos

teatrais de improviso representam a exploração
de técnicas para crianças, permitindo entender
como movimentar-se, a partir dos objetivos da
transformação de linguagens em arte. Na Educação Infantil, o ambiente deve ser conhecido
e explorado pelas crianças, evidenciando as
ações de personagens, manifestação de expressões e reconhecimento do corpo.
Nos jogos teatrais de improviso com
utilização de espaço, as crianças podem utilizar objetos para desenvolvimento da imaginação, relacionando o texto fragmentado, as imagens oferecidas e materiais para a composição
de peças, ou simplesmente, a simples representações de passagens, proporcionando ao
professor o reconhecimento das necessidades
das crianças, a partir de falas, fantasias, escolhas de objetos e demais possibilidades que o
teatro permite (HAETINGER, 2015).
O professor assume o papel de mediação, a fim de que as crianças não se distraiam
com os objetos ou imagens, desviando a intenção da atividade e realizando outras ações.
O docente não deve interferir, mas conduzir
para que as crianças participem dos jogos teatrais, evidenciando os objetivos das práticas
pedagógicas.Outra maneira de realizar jogos
teatrais de improviso na Educação Infantil é a
partir da interpretação docente, assumindo o
papel de personagens de histórias, em que o
professor encena, adotando figurinos ou características do personagem, estimulando a criança na construção e continuação de histórias e
da improvisação (BENTO, 2009).
O professor no papel de um personagem representa um instrumento de aprendizagem fundamental para subsidiar a capacidade
de criação de cenas, evidenciando a relevância
do teatro como prática pedagógica, representando uma estratégia para o desenvolvimento
de múltiplas habilidades da criança, desde a
criação, diferenciação entre ficção e realidade
até a dramatização e estruturação do pensamento (ROSSETO, 2012).
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Quando o professor assume o papel
de um personagem nos jogos teatrais, a criança acaba envolvida pelo interesse, além de fortalecer as relações entre aluno e professor, permitindo que a criança perceba seu professor
como agente participativo no ensino, evidenciando a afetividade e confiança entre ambos
(SPOLIN, 2012).
Além disso, essa prática permite ao
professor compreender as necessidades das
crianças, identificando os momentos que a
turma precisa de auxílio para concretizar a
aprendizagem, assim como os momentos de
desenvolvimento da autonomia infantil, além
de trabalhar a ludicidade e contextualização do
que se aprende em sala de aula, envolvendo os
agentes do processo de ensino-aprendizagem
de maneira dinâmica (HAETINGER, 2015).

O processo será completo quando a
reflexão for proposta em sala de aula, levando
as crianças a discutirem o que aprenderam, relacionando ao estudado, existindo a troca de
informações e o respeito às opiniões adversas. O objeto artístico permite interpretações,
com significados diferentes, mas depende do
conhecimento do contexto para que a relação
não seja superficial (REVERBEL, 2013).

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
Quando a criança é convidada a apre- como objeto de estudo os jogos de improviso
ciar as propostas do ensino de arte e determi- na Educação Infantil.
nar quais elementos são mais importantes para
sua aprendizagem, o ensino ocorre de maneira
A construção deste estudo baseou-se
a aumentar, cada vez mais, o repertório das em trabalhos publicados na língua portuguecrianças, pois como a tendência é satisfazer sa, considerando os últimos quinze anos, limias necessidades, o aluno não vai se contentar tando as pesquisas acerca do ensino de arte,
em realizar sempre as mesmas atividades, bus- evidenciando a linguagem teatral, na Educação
cando aprimorar e ampliar seus conhecimen- Infantil, abordando os percursos históricos da
tos em cada aula (CHAGAS, 2010).
arte, estendendo as pesquisas às relações dos
jogos teatrais como influência para o desenvolNesse contexto, o aluno consegue fa- vimento e aprendizagem na infância.
zer relações entre o que já aprendeu e a construção dos conhecimentos, interpretando as
diferentes linguagens artísticas. Sendo assim,
quando o aluno já estendeu seus conhecimentos, o professor pode propor visitas aos teatros
e atividades culturais variadas, de modo que
ocorra a percepção do que foi estudado em
sala de aula na realidade ao redor, pois mesmo
na Educação Infantil, a criança já consegue fazer relações da aprendizagem com o meio que
está inserida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ser humano ao longo da sua existência busca demonstrar seus conceitos, ideias,
sentimentos nas mais diferentes formas, com linguagens diferenciadas. Além dessas linguagens
diferenciadas, ele também pode, por meio das diversas formas de manifestação artística, expor
tudo que pensa e o que quer, bem como pretende modificar a realidade do qual faz parte.
As artes não demoraram para fazer parte da educação, dentro do âmbito escolar, para
contribuir de forma significativa na busca pela formação de um indivíduo em toda a sua plenitude, promovendo o entendimento da importância da criatividade, da liberdade de expressão e da
análise crítica dos movimentos artísticos que aconteceram até hoje.
A Educação Infantil é o momento em que a criança começa a trazer significado para
sua vida a partir do que aprende na escola com a convivência com professores e colegas. As
disciplinas estudadas nesta fase contribuem para a formação da personalidade da criança e sua
capacidade de identificar o que acrescenta a sua vida pessoal.
O objetivo da escola não é formar escultores, atores ou pintores, mas desenvolver a
capacidade de percepção da criança ao ensiná-la a observar uma situação e comentar. Além
disso, quando a criança é instigada a participar de peças e jogos teatrais, por exemplo, sua
relação com os colegas e socialização é aperfeiçoada, permitindo a interação e trabalho em
grupos, propondo atividades, tomada de decisões, contribuindo com ideias inovadoras, comunicação e imaginação, sabendo resolver problemas nas mais variadas situações encontradas em
seu cotidiano.
Os jogos teatrais permitem um envolvimento das crianças, especialmente na Educação
Infantil, de modo que a espontaneidade, expressividade e criatividade sejam trabalhadas de maneira dinâmica, a partir de contextos que favorecem a comunicação e manifestação infantil de
preferências, desejos, necessidades e ansiedades.
A partir dos jogos de improviso, em que a criança consegue perceber o espaço e reproduzir aquilo que pensa, a interpretação passa a representar uma prática pedagógica fundamental, que estimula o desenvolvimento das habilidades infantis, além de favorecer a construção
do pensamento, com a iniciação de histórias que podem ser finalizadas pela turma, ou ainda a
experimentação cênica e jogos de criatividade.
Ao professor de arte, a observação das evoluções das crianças é de extrema importância para compreender limites e potencialidades, incentivando suas criações e motivando a participação em todos os aspectos artísticos de modo que a criança seja capaz
de desenvolver as habilidades necessárias em determinadas situações.
O professor de arte que utiliza os jogos teatrais de improviso
como uma prática pedagógica, especialmente na Educação Infantil,
cria espaços e situações que a criança será levada à espontaneidade, de maneira que sua sensibilidade seja aperfeiçoada, sem limites
à criação. Nesta fase da Educação Infantil, a aprendizagem da criança que está em contato com relações artísticas elaboradas previamente capacita a criança para um olhar mais crítico, criativo e sensível.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: O presente artigo aborda sobre as aulas de Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, apontando para a necessidade de repensar sobre práticas pedagógicas
que promovam a compreensão das crianças sobre sua importância e função no meio social.
Para isso, iniciou-se com a contextualização da Educação Física e as concepções por qual
passou até chegar no ensino da atualidade, pontuando que muitos são os profissionais que
têm resistências à nova forma de conceber a Educação Física. Em continuidade, expôs sobre
a importância das aulas de Educação Física na formação cidadã das crianças, pontuando os
muitos benefícios que esta área de conhecimento traz. Em sequência, explanou sobre o papel do professor de Educação Física como o mediador do processo de ensino-aprendizagem,
mostrando sua essencialidade no desenvolvimento integral das crianças. Por fim, conclui evidenciando a necessidade de um olhar mais valorativo para as aulas de Educação Física e para
o repensar de práticas pedagógicas ressignificando a função da área de conhecimento. Como
objetivo, o artigo traz a reflexão crítica sobre os argumentos apontados para que a Educação
Física tenha maior impacto e valorização na educação formal, atingindo sua função de formar
cidadãos ativos socialmente. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Educação Física; Escolar; Formação Cidadã; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo aborda sobre as aulas de Educação Física escolares ministradas
para as séries iniciais do Ensino Fundamental, apontando para a importância
desta no desenvolvimento integral das crianças.

A Educação Física Escolar nem sempre esteve presente nas séries iniciais sendo ministradas por um profissional habilitado. Durante muito tempo , ela era conduzida pelos próprios
professores de sala que sem conhecimento acabam tornando um momento de recreação e
lazer, sem foco nas aprendizagens, uma vez que desconheciam por falta de formação as concepções desta área de conhecimento.
Na atualidade, estas aulas são ministradas por profissionais habilitados, porém existem
princípios fundamentais que este profissional deve ter conhecimento e observações ao desenvolvimento e articulação de práticas pedagógicas coerentes para que realmente seja capaz de
desenvolver o estudante nos pilares que regem este desenvolvimento, cognitivo, motor, social e
afetivo.
Dessa forma, o artigo trouxe como objetivo a possibilidade de uma reflexão crítica sobre
os argumentos apontados para que a Educação Física tenha maior impacto e valorização na
educação formal, atingindo sua função de formar cidadãos ativos socialmente.
Sua importância é fundamental para que as práticas pedagógicas de Educação Física
Escolar sejam repensadas, dando maior espaço ao protagonismo infantil. Para compor este
artigo foi utilizada uma pesquisa de revisão de literatura com análise crítica-reflexiva de artigos
científicos que dissertam parcial ou integralmente sobre a temática.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR
A Educação Física é uma área de conhecimento que está há anos na grade educacional escolar, mas aos poucos foi conquistando seu espaço dentro do cotidiano das
escolas, assim como está em constante luta
para ser valorizada.
Segundo, Oliveira et al (2012) para entender a Educação Física enquanto disciplina
escolar, se torna fundamental conhecer a sua
história. assim, os autores colocam que Inicialmente, a Educação Física era visualizada como
uma atividade complementar, se tornando mais
visibilizada nas instituições militares e médicas,
com o objetivo de manutenção de disciplina e
formação de sujeitos mais fortes e com saúde,
com capacidade de defesa a nação.
Em relação à área médica, a Educação Física tinha como função preparar corpos
para que não fossem suscetíveis às doenças.
De acordo com Betini e Tassoni (2013), a Educação Física tem atribuído a ela durante seu
percurso histórico, um conteúdo muito específico que se relaciona ao corpo com um viés
que se aproxima mais a prática desportiva, do
que a formação humana e as possibilidades
de ações deste corpo em movimento. Sobre
este assunto, os autores criticam essa visão,
expondo que:
A educação física nas escolas não pode estar a serviço do esporte de rendimento, em busca de selecionar os melhores em detrimento dos menos habilidosos, provocando a exclusão. Esse papel ficaria aos
clubes que têm como foco principal o sucesso desportivo. Não deve também se ater somente a projetos
mantenedores da saúde física e mental dos alunos,
embora isso possa ser uma consequência do trabalho desenvolvido (BERTINI; TASSONI, 2013, p. 469).

Para Fiori e Lyra (2012), a luta da Educação Física pela sua valorização e para ser
visualizada como uma área de conhecimento
importante para a formação humana é longa e

de datas não tão recentes. Em complemento,
Oliveira et al (2012) coloca que esta disciplina
ainda não encontrou sou identidade, se mantendo em uma posição secundária, aguardando elementos decorrentes de outras áreas de
conhecimento como sua subordinada. Assim,
é imprescindível que a Educação Física seja
ressignificada, para superar fatores que a deixam deficiente e implicam no desenvolvimento
e formação dos estudantes, para que o ensino
ofertado e almejado seja mais qualificado.
Nesta vertente, Fernandes et al (2020)
pontuam que a Educação Física é um instrumento fundamental para formação humana e a
intensificação das suas relações interpessoais,
se constituindo como um ferramenta para o desenvolvimento de habilidades diversas, motoras e psicomotoras, sendo capaz de promoção
de elementos que incidem no pensamento crítico-reflexivo e na identificação dos indivíduos
sobre o seu lugar e papel social, apontando
para a importância do corpo nas interações
deste espaço. Ciente da importância da Educação Física e da luta que é travada todos os
dias, Fiori e Lyra (2012) enfatizam que:
Para a Educação Física poder avançar e recolocar
seu papel de destaque e importância no ambiente
escolar é preciso ter consciência de que é um saber curricular igualitário aos demais, com algumas
particularidades, devido a sua essência mais prática.
No entanto, isso não quer dizer que não tenha que
cumprir as mesmas exigências dos demais componentes curriculares, a exemplo da matemática ou da
história. Por este motivo acredita-se que quem deve
determinar os conteúdos, é o plano de estudo do
professor que, por consequência, é elaborado dentro
de uma abordagem pedagógica escolhida que definirá os conteúdos desenvolvidos e a faixa etária em
questão. Mas, isso não permite ao professor distribuir
conteúdos desconexos de sequência e complexidade, pois será apoiado por toda uma estrutura “teórica” e organizado advindo da abordagem utilizada
(FIORI; LYRA, 2012, p. 16).
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Em continuidade a importância desta
área de conhecimento, Fernandes et al (2020)
evidenciam que a Educação Física tem por objetivo a promoção do desenvolvimento integral
dos estudantes, implicando não somente na
área motora, mas também na cognitiva, social
e afetiva. As atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física primam pela aquisição
de aprendizagens e construção do conhecimento dos estudantes que envolvam as interrelações pessoais, a convivência em sociedade
e as possibilidades de ações corporais nas interações com o meio e com o outro.
E, segundo Fernandes et al (2020), a
Educação Física possibilita o integrar e articular conhecimentos, utilizando da interdisciplinaridade para favorecer a significação das aprendizagens em vivências práticas e reais em que
o corpo se encontra em movimento tentando
encontrar possibilidades de resoluções diante
das mais variadas situações-problemas, levando a formação de sujeitos seletivos, críticos e
reflexivos, sociáveis e humanizados, com respeito a diversidade e mostrando que todos têm
capacidades e habilidades que os tornam únicos e portanto especiais. Refletindo sobre os
benefícios da Educação Física, Oliveira et al
(2012) pontuam que:
A disciplina de Educação Física deve proporcionar
um espaço democrático, adaptando as atividades a
todos os alunos, possibilitando para que todos desenvolvam suas potencialidades, devendo considerar
as características dos discentes em todas as suas dimensões: cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética,
relação interpessoal, e inserção social (OLIVEIRA et
al, 2012, p. 18).

Na ótica de Fernandes et al (2020), a
Educação Física pela riqueza informativa concebida a ela, deve aproveitar dos temas transversais para correlacionar a ação humana e
seus efeitos na sociedade. Ao trazer os temas
transversais a articular com a realidade social,
com ações práticas que necessitam do corpo e
mostram as capacidades dos estudantes, esta
disciplina traz uma formação integral nos estudantes com reflexões críticas sobre a sociedade e como são capazes de transformá-las.

Para Fernandes et al (2020), o foco de
estudos e das práticas pedagógicas da Educação Física são as interações, sejam elas com
objetos que o meio oferece, com o próprio
meio ou com as pessoas que se encontram
nestes espaços. Todas as atividades visam regras de convivência entre pares e refletem a
sociedade.
Sabendo de toda importância e da essencialidade na formação dos estudantes, a
Educação Física tem encontrado maior espaço
dentro do cotidiano educacional com a valia de
um profissional habilitado. Vale relembrar que
antigamente, as séries iniciais do Ensino Fundamental tinham as aulas de Educação Física
dadas pelo próprio professor de sala, coisa
que na atualidade se modificou. E tudo isso
por causa da relevância desta área de conhecimento. Assim, Fiori e Lyra (2012) colocam que:
Contudo, faz-se imprescindível citar que a Educação
Física é de extrema importância no desenvolvimento
dos alunos advindos dos anos iniciais, pois através
dela são exploradas as mais diversas manifestações
da chamada “Cultura Corporal de Movimento”, oferecendo um amplo vocabulário motor, para que se
aprimore seu aspecto físico, cognitivo, social. Assim,
para que de um lado a criança possa conhecer e explorar seu corpo e suas potencialidades e, de outro,
haja a valorização desse componente curricular dentro da escola e da hierarquia dos saberes escolares,
propõe-se aqui a união de forças em busca de uma
mesma causa, que é a Educação Física nos anos iniciais. Certamente, assim, a comunidade escolar em
geral se beneficiará (FIORI; LYRA, 2012, p. 2).

De acordo com Fernandes et al (2020),
mediante o contato com as aulas de Educação
Física, os estudantes melhoram significativamente seu comportamento de interações com
os outros dentro e fora do espaço escolar. Com
esta área de conhecimento, a formação dos
estudantes se dá de maneira mais completa
integrada às outras disciplinas, favorecendo a
aquisição do pensamento crítico-reflexivo articulado à realidade que se encontram inseridos.
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Conhecer o corpo e suas possibilidades de ações, assim como integrar corpo e
mente é responsabilidade da Educação Física e
infere na formação cidadã dos estudantes. Por
meio destes aprendizados. Os estudantes são
capazes de vivenciarem as demandas sociais
e realizarem transformações, a fim de modificarem a sociedade de forma a trazer as mesmas
oportunidades de acesso a todos. Além disso,
como aponta Fernandes et al (2020), a Educação Física favorece a compreensão sobre o
respeito à diversidade e a forma de conviver
com o outro, trazendo melhores condições de
vida e da qualidade da mesma.
Portanto, como afirma Fernandes et
al (2020), a Educação Física é mais do que
realizar atividades que envolvem o corpo. É
compreender a importância deste corpo e sua
função social, assim como os cuidados que se
tem com ele para uma vida saudável e que
permita maior longevidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A escola é o espaço que a Educação
Física parece ter maior resistência para ser valorizada. Porém, compreender quantos benefícios esta traz no desenvolvimento humano dos
estudantes, é essencial para trazer maior visibilidade a esta área de conhecimento.
De acordo com Fernandes et al (2020),
a Educação Física tem por sua finalidade possibilitar o desenvolvimento humano, aprimorando as habilidades essenciais para as vivências
e sobrevivências do homem. Seus conteúdos
e as práticas pedagógicas bem elaboradas
favorecem a aquisição do pensamento crítico
e reflexivo fundamental para as relações que
são estabelecidas na sociedade. Portanto, esta
área de conhecimento deve ser vista além da
preparação do corpo e de sua saúde, indo
para esferas que mostram como o corpo em
movimento interage com o meio e com o outro.

A disciplina de Educação Física ocupa um espaço na grade curricular escolar,
conquistada com muito esforço. Dessa forma,
como evidencia Costa (2014), esta se torna
obrigatória. A obrigatoriedade da disciplina
infere em conteúdos e atividades específicos
para cada etapa de desenvolvimento que está
correlacionado à maturidade dos estudantes e
deve ser levada em consideração para se chegar ao fim de formação cidadã.
Ao pensar nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, alvo deste estudo, Consta (2014)
aborda que:
Nas séries iniciais é exigido um acompanhamento
detalhado e cuidadoso de cada criança, pois é a infância a fase mais importante para a prática da atividade física e desenvolvimento motor, isso porque
é nesse momento em que se começa a aperfeiçoar
os movimentos; a fase dos 6 aos 12 anos é a mais
longa e rica para a formação do acervo motor da
criança; segundo Gallahue (1979) citado por Buczek
(2009), nessa fase a criança se encontra com as habilidades básicas de locomoção, manipulação em
refinamento progressivo, então é nesse período que
se deve desenvolver todas as capacidades coordenativas da criança de maneira ampla e variada; entra
então o papel da Ed. Física escolar nos anos iniciais:
Ajudar nesse aperfeiçoamento, corrigir, achar possíveis deficiências (cognitivas e motoras) e tentar superá-las. Sendo assim, é importante que o professor
propicie aos alunos oportunidades que possibilitem
o desenvolvimento de suas competências e habilidades, imprescindíveis a seu crescimento e desenvolvimento, tendo que todos os alunos sejam capazes de
aprimorar seus movimentos por meio da Educação
Física (COSTA, 2014, s/n ).

Na ótica de Oliveira et al (2012), contemplar os elementos acima é importante para a
formação dos estudantes pequenos. Estas habilidades fundamentais devem ser contempladas
e associadas a uma formação que permita vivências em sociedade. Esta formação deve se
dar em prol da conscientização do papel do corpo em movimento na sociedade, refletindo que
todas as ações humanas são permeadas pelo
movimento e quanto maior a compreensão sobre esta importância, melhor serão as soluções
construídas diante das situações-problemas. O
corpo deve ser experienciado de diferentes formas, apontando para possibilidades diversas.
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Para Oliveira et al (2012), a Educação
Física escolar é de suma importância no desenvolvimento integral dos estudantes e permite que visualizem, refletiam e critiquem os elementos que tem em sua volta, reconhecendo
seu lugar e função neste espaço.
As aprendizagens devem se dar com o
papel ativo dos estudantes, o qual favorece a
prática e a testagem de possibilidades em situações hipotéticas para que sejam adquiridas
aprendizagens com significação para sua utilização em outros espaços sociais. Tais correlações se dão nas esferas de realidade local, inicialmente, para depois adentrar um ambiente
mais amplo, que os estudantes percorrerão em
idades mais avançadas e a Educação Física
deve utilizar destes fatores para que as aulas
sejam atrativas e produzam um conhecimento
mais consolidado. Nesta vertente, Oliveira et al
(2012) evidenciam que:

Em complemento, Moreira (2010) expõe que a comunicação infantil se dá com o
corpo até a aquisição da fala. Porém, mesmo
com a fala, o corpo é responsável por grande
parte da comunicação entre pares e deve ser
desenvolvido e incentivado desde as menores
idades. A comunicação se dá com o movimento do corpo e esta movimentação entrosada
com o meio e com os fatores que este meio
impõe ao indivíduo, possibilita a expressão de
sentimentos, pensamentos, enfim, conscientização sobre como o corpo reflete o pensamento. A Educação Física, neste contexto, permite
que o indivíduo se auto conheça.

O movimento e sua interrelação com
o pensamento, aparece de forma bem expressiva na criança. O professor de Educação Física destes deve ter um olhar atento a como
estes estudantes expõem este pensamento ao
utilizar do corpo e com isso buscar organizar
estratégias e práticas pedagógicas que favoreçam que estes sejam capazes de compreender
as reações corporais que se formam com seu
A prática do movimento nas séries iniciais é um capensamento. A respeito disso, Moreira (2010)
minho para que a criança compreenda melhor suas
coloca que:
habilidades e consiga adaptá-las a outras atividades
dentro e fora da escola. [...] não se pode negar a
importância de o aspecto motor ser trabalhado no
decorrer da infância do ser humano; desta forma a
escola, enquanto meio educacional, é responsável
por oferecer a oportunidade de uma ótima vivência
motora, pois ela será determinante no processo de
desenvolvimento da criança (OLIVEIRA et al, 2012,
p. 7).

A linguagem é um ponto importante
e bem lembrado por Moreira (2010). O corpo fala e a Educação Física trabalha com este
corpo e, portanto, se encontram intimamente
ligados. Trabalhar com a linguagem com referência principal as primeiras idades do Ensino
Fundamental é de suma importância para as
relações interpessoais que vão se constituindo
e fazer-se entender por meio de uma comunicação clara é um elemento essencial para a
vida em sociedade e a convivência harmoniosa
com o outro.

O papel do movimento como instrumento de expressão do pensamento é mais evidente na criança
pequena, cujo funcionamento mental é projetivo. Ao
descrever sobre o movimento, Wallon não apenas
enfoca o deslocamento do corpo no espaço físico,
mas também retrata a sua presença nos gestos, nas
expressões faciais, nas manifestações posturais e na
conduta da criança (MOREIRA, 2010, p. 2).

Na visão de Costa (2014), o histórico
da Educação Física para as séries iniciais do
Ensino Fundamental era em uma vertente de
momento recreativo, sem intencionalidade e
fins pedagógicos de aprendizagens.
Já nas séries mais avançadas a ótica
se dava no desenvolvimento físico, condicionamento e preparação do corpo com ênfase em
práticas esportivas. Com o tempo esta visão
foi se modificando e na contemporaneidade, a
Educação Física tem uma nova função que se
assemelha aos objetivos gerais da escola que
reflete o desenvolvimento integral dos estudantes e sua formação cidadã.
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Em complemento, Oliveira et al (2012)
pontua que apesar de legislações que mostram
a necessidade da Educação Física e qual viés
desta, há um problema que concerne na valorização desta disciplina, pois esta está colocada
em uma posição de subordinação e importância inferior a outras áreas de conhecimento. E
em luta para a valorização da Educação Física,
Fiori e Lyra (2012) mostram que:
[...] acerca da discussão de quem deve ministrar
aulas de Educação Física nos anos iniciais, pois argumenta que antes de pensarmos nisso, devemos
reivindicar por um lugar paralelo diante de todos os
saberes curriculares. Reconhecendo a importância,
valor e as devidas contribuições da Educação Física para o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo
e motor dos alunos. A partir disso não haverá mais
lacunas sobre o profissional mais adequado para ministrar as aulas de Educação Física (FIORI; LYRA,
2012, p. 15).

Portanto, como evidencia Moreira
(2010), a Educação Física deve ser valorizada
dentro do espaço educacional como uma área
de conhecimento imprescindível à formação
humana, pois infere em todos os pilares do desenvolvimento humano.

de formação inicial nesta área de conhecimento, antigamente, se aportavam no ensino de
técnicas voltadas para o aperfeiçoamento de
habilidades motoras, os quais desejavam excelência nos movimentos, não trazendo relevância ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes.
Porém, esta visão foi remodelada há
algum tempo. No início do século XX, o olhar
voltado à Educação Física prática nas escolas,
encontrava uma visão de correlacionamento
entre corpo e mente, ou seja, integração entre
cognitivo e motricidade.
A formação inicial com novos olhares
deveria maximizar a apropriação do conhecimento dos futuros professores no que concerne a importância da disciplina no desenvolvimento integral dos estudantes. Porém, como
colocam Fiori e Lyra (2012), são muitos os
professores habilitados nesta área de conhecimento que não tem noções a respeito das
concepções mais atuais que envolvem a disciplina e acabam se fechando em um mundo
desportivo e com vistas as técnicas dispostas
no trecho evidenciado acima.

Dessa forma, Oliveira et al (2012) eviPara isso, é necessário que os profis- denciam a necessidade de se repensar em tais
sionais habilitados que trabalham com esta práticas pedagógicas, afirmando que:
disciplina mostrem à escola e a seus estudantes o quanto ela é fundamental para a forma- Assumir uma nova postura educacional, estar aberto
ção cidadã, mediante a elaboração de práticas a novos entendimentos e práticas pedagógicas, aceipedagógicas adequadas e que permitam o pa- tar o aluno como participante e não como objeto a
pel ativo dos estudantes na construção do seu ser lapidado e, aceitar ser também um aprendiz dentro da sala de aula não é uma tarefa fácil de se conconhecimento.

FUNÇÃO DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
O professor é um personagem muito
importante no desenvolvimento das aulas de
Educação Física escolar. Ele é o principal responsável por articular estratégias metodológicas para que os estudantes construam o conhecimento. Nesta vertente, Bertini e Tassoni
(2013) expõem que grande parte dos cursos

seguir. Uma mudança de entendimentos, conceitos e
hábitos demandam tempo, muita dedicação e, acima
de tudo, muita coragem. Acreditar nesse processo
de transformação é acreditar que uma mudança só
se dará de forma gradativa e a longo prazo. Esperar mudanças repentinas no processo educacional
é ignorar o processo de amadurecimento que cada
participante tem de elaborar individualmente e que
deve começar no seu próprio interior, para daí poder
enxergar-se e enxergar o processo social como um
todo (OLIVEIRA et al, 2012, p. 9).
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De acordo com Huf e Miranda (2009),
os profissionais em formação não tem óptica
com clareza sobre a importância da Educação
Física, o que aponta a falhas na própria formação. Os objetivos e a estruturação das práticas
pedagógicas acabam se tornando desafios
para o profissional que acaba por buscar atividades prontas, mas sem compreender a intencionalidade das mesmas.
A criatividade do profissional associado a realidade em que os estudantes estão
inseridos é de suma importância para que as
atividades ofertadas sejam adequadas e promovam a formação almejada pela educação.
Um ponto fundamental que os profissionais devem ter propriedade de conhecimento, exposto
por Basei (2008), se configura na importância
de compreensão sobre o processo de ensino-aprendizagem defendido na atualidade e como
o estudante é concebido neste processo.
O desenvolvimento que ocorre mediante o contato com as relações humanas e os
conteúdos que são explanados em aula, são
fatores de estímulo para que os estudantes
construam seu conhecimento e ampliem sua
vida de mundo e de importância social.
No caso dos estudantes que cursam
os anos iniciais do Ensino Fundamental, a Educação Física vem em defesa da conscientização dos estudantes sobre as possibilidades de
ações do seu corpo no meio e como o transforma e como é transformado por ele. Sobre isto,
Basei (2008) enfatiza que:
A criança utiliza seu corpo e o movimento como forma para interagir com outras crianças e com o meio,
produzindo culturas. Essas culturas estão embasadas em valores como a ludicidade, a criatividade nas
suas experiências de movimento. O que significa que
as práticas escolares devem respeitar, compreender
e acolher o universo cultural infantil, dando acesso a
outras formas de produzir conhecimento que são fundamentais para o desenvolvimento da criança (BASEI, 2008, p. 5).

Segundo Huf e Miranda (2009), a consciência corporal infantil é fator importante para
que ela se conceba como sujeito integrante do
meio social, favorecendo suas interações consigo, com o outro, com o meio e com os elementos que este meio oferece.
Vale ressaltar que as individualidades
impactam de forma diferente no envolvimento
do corpo com o espaço e que as aprendizagens se dão coletivamente com o compartilhamento de saberes e isso torna as aulas de
Educação Físicas tão ricas no que concerne a
construção de diversas visões sobre possibilidades de ações distintas.
Em complemento, Basei (2008) aponta
que cada criança tem formas em quantidade
imensurável de pensar e se comunicar. Estas
várias linguagens permitem a construção da
identidade dos estudantes, identidade esta repleta de personalidade e de características que
serão seu aspecto especial nas relações sociais que vivencia e que vivenciará. Contemplar
estas individualidades é tarefa do professor que
busca variação nas estratégias de ações para
favorecer que todos tenham acesso a oportunidades de construção de conhecimento. E com
este pensamento, Basei (2008) coloca que:
Cada criança possui inúmeras maneiras de pensar,
de jogar, de brincar, de falar, de escutar e de se movimentar. Por meio destas diferentes linguagens é que
se expressam no seu cotidiano, no seu convívio familiar e social, construindo sua cultura e identidade
infantil. A criança se expressa com seu corpo, através
do movimento. O corpo possibilita à criança apreender e explorar o mundo, estabelecendo relações com
os outros e com o meio (BASEI, 2008, p. 5).

De acordo com Fernandes et al (2020),
as atividades desenvolvidas pelo professor de
Educação Física perpassam idades e se voltam
ao desenvolvimento, adaptando tais atividades
as características coletivas de um grupo, assim
como respeitando as características individuais
dos estudantes, com vistas às interações que
estes estudantes podem estabelecer por meio
das práticas pedagógicas ofertadas.
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Na perspectiva de Basei (2008), compreender este fator é necessário para a estruturação de práticas pedagógicas adequadas aos
estudantes que o professor tiver contato. Para
melhor elucidar esta visão, Baseia (2008) coloca que:

O professor de Educação Física, de
acordo com Bertini e Tassoni (2013), deve entender que existe um espaço que é seu, que
é sua sala de aula. Esse espaço é a quadra e
como tal deve prepará-la para receber os estudantes e possibilitar grandes experiências neste espaço. Dessa forma, os autores colocam
Assim, entendendo que a criança tem como caracte- que:
rística principal a intensidade de movimentos, compreendemos como de fundamental importância tratar
das especificidades do campo do conhecimento da
Educação Física desde a primeira infância. Para isso,
as reflexões suscitadas até aqui se encaminham no
sentido de se elaborar um concepção didático-metodológica para ser desenvolvida na Educação Infantil
que respeite a criança em seu desenvolvimento, trabalhando os aspectos cognitivos, sociais, afetivos e
motores de forma integrada na busca de desenvolver
o olhar crítico da criança para as relações sociais da
sociedade em que está inserida, partindo da compreensão do seu mundo vivido (BASEI, 2008, p. 11).

Partindo deste princípio, Basei (2008)
expõe, ainda, que o professor deve compreender que durante as aulas de Educação Física
há uma formação recíproca, a qual possibilita a
ele próprio expandir seu conhecimento. Ao permitir que os estudantes tenham participação
ativa no processo de ensino-aprendizagem e
que coloquem seus pontos de vista diante das
situações-problemas, o professor pode visualizar ações que desconhecida ou que não havia pensado. Neste cenário, o professor deve
aproveitar estes momentos para fomentar novas curiosidades nos estudantes e fazê-los ir
além do que já conhecem, adquirindo novas
aprendizagens.

[...] a quadra é sim uma sala de aula e apresenta
maiores oportunidades e ferramentas de aprendizagem, rompendo com a ideia de que só se aprende
confinado em pequenos espaços, em carteiras e no
silêncio de uma sala de aula. A educação física tem
possibilidades de desenvolver capacidades importantes além das físico-motoras, como por exemplo, a
consciência coletiva e o conviver em grupo. Os jogos
são exemplos claros de reprodução na quadra e o
que está por vir fora dela, no que se refere ao respeito e às formas de se relacionar (BERTINI; TASSONI,
2013, p. 469).

Portanto, é possível observar que ao
professor de Educação Física compete uma
responsabilidade que perpassa ensinar regras
de jogos que são modais para os estudantes.

No Ensino Fundamental, nas primeiras
séries, este professor tem grande influência no
desenvolvimento integral dos estudantes e precisa compreender que este desenvolvimento se
dá nas vertentes cognitivas, sociais, motoras e
afetivas e, como tal, trabalhar com a integração
das mesmas, propiciando aulas prazerosas
aos estudantes e que os façam refletir criticamente sobre como o corpo e seus movimentos
Nesse contexto, como aborda Basei são essenciais para a vida em sociedade.
(2008), o professor tem uma função de mediador do processo de ensino-aprendizagem,
intervindo somente quando houver necessidade ou quando trouxer novos estímulos que favoreçam que os estudantes repensem práticas
e testem novas possibilidades de ações. O professor deve sempre partir dos conhecimentos
prévios dos estudantes para prover significações nas aprendizagens que serão adquiridas
e que o conhecimento seja construído pela reflexão dos próprios estudantes.
1255

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no desenvolvimento deste artigo foi possível perceber que a Educação Física para as séries iniciais do Ensino Fundamental, se embasada nas especificidades coletivas e individuais dos estudantes, organizadas em práticas pedagógicas que possibilitem o protagonismo infantil, promove o desenvolvimento integral das crianças.
Para isso, é de responsabilidade dos professores que ministram estas aulas, buscar
compreender o desenvolvimento infantil e ter ciência da gama de benefícios que a prática física
e desportiva traz para a formação da criança, perpassando a mecanização do movimento e a
busca de técnicas com excelência.
Neste contexto, o professor deve estruturar atividades que permitam que as crianças
pensem, se enxerguem no meio social e se percebam como sujeitos ativos capazes de transformar o meio mediante as possibilidades de ações corporais que possui.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO AÇÕES E
REFLEXÕES

RESUMO: Embora alguns avanços tenham sido conquistados na Educação Física, muitas pesquisas realizadas no cotidiano escolar ainda revelam a predominância de uma Educação Física
tradicional na qual as práticas pedagógicas se reduzem exclusivamente ao ensino de técnicas
e regras desportivas predeterminadas através de metodologias diretivas. Nesta perspectiva,
o aluno é tratado como um mero repetidor (autômato, robô) de habilidades, consideradas
importantes ou não pelo professor, que neste caso tem total autoridade no processo de ensino-aprendizagem. Sobre os aspectos de mudança de paradigmas pretendemos abordar.

Palavras-chave: Educação Física; Ensino Fundamental; Corpo.

1259

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

INTRODUÇÃO

O

s estudos que buscam compreender as atividades corporais, o corpo e todas as
suas possibilidades têm impulsionado várias pesquisas no campo da Educação
Física e áreas afins, ocasionando modificações nas chamadas “tendências tradicionais” do pensamento cartesiano e da Educação Física utilizados até então.
A história da Educação Física no Brasil, assim como a da Educação, em cada época esteve ou está ligada à representação de diversos papéis determinados pelos interesses da classe
dominante. Assim sendo, a Educação a Física Escolar assumiu funções de acordo com diversas
tendências: militarista, higienista, biologista, pedagogista e etc., e que ainda hoje permeiam sua
prática. (GONÇALVES, 1997).
As tendências acima citadas foram questionadas e criticadas, principalmente, por apresentarem uma visão dualista do homem, ou seja, a separação corpo e mente/espírito, com objetivos voltados apenas ao aspecto corporal do indivíduo.
As concepções atuais da Educação Física (Desenvolvimentista, Construtivista, Sistêmica, Crítico Superada), apesar de se apresentarem, muitas vezes, até antagônicas entre si, possuem em comum um pensamento filosófico total de homem, ou seja, o indivíduo é visto como
uma unidade, numa preocupação com o ser humano.
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O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA NO BRASIL
No Brasil, a Educação Física esteve
sempre ligada às instituições militares e à classe médica. Desde o século XIX, era de extrema
importância o indivíduo se mostrar “forte e saudável”, buscando construir seu próprio modo
de vida por meio de uma educação do físico,
da saúde corporal, sob influência dos militares
e também dos médicos, formando para a sociedade um modelo de conduta física, moral
e intelectual da “nova família brasileira”. Essa
tendência era conhecida como tendência higienista (CASTELLANI FILHO, 1994).
Nesta época, cabia à Educação Física o papel de
garantir ao indivíduo um corpo saudável, robusto e
harmonioso organicamente, passando a ser representante de uma classe e de uma raça. A Educação
Física favorece, assim, a educação do corpo, colaborando para a manutenção de um físico saudável,
organicamente equilibrado e, portanto, menos suscetível a doenças. (BRASIL, 1997, p.1)

Com isso os higienistas, através da disciplinarização do físico, do intelecto, da moral
e da sexualidade, queriam multiplicar os indivíduos brancos politicamente adeptos da ideologia nacionalista, com a intenção de: “criar
uma população racial e socialmente identificada com a raça branca dominante”, que viesse
estabelecer um equilíbrio de forças entre a população negra e branca. Em virtude de todos
esses fatos, a Educação Física passou a ser
uma atividade física produtiva, a “trabalho” da
ideologia dominante, deixando de ser uma atividade de não trabalho, com sentido lúdico e
de preenchimento do tempo livre.
Com o apoio dos higienistas, os educadores passaram a defender a introdução da
Ginástica nas escolas, mas sofrendo preconceito de pais de alunos em relação a essa nova
modalidade, uma vez que havia uma forte associação entre o trabalho físico e o trabalho
escravo e, neste caso, qualquer ocupação que
implicasse esforço físico era vista com maus
olhos. Mesmo assim, com a crescente preocupação em formar indivíduos fortes e saudáveis, que pudessem defender a pátria, torna-se
obrigatória a inserção da Educação Física na
grade curricular dos institutos educacionais.

No ano de 1882, Rui Barbosa deu seu
parecer sobre a importância de se ter um corpo
saudável para sustentar a atividade intelectual,
incluindo nas escolas a disciplina Educação
Física, propondo uma sessão especial de Ginástica nas aulas, tornando-a uma matéria de
estudo. Com isso recebeu o título de “Paladino
na Educação Física no Brasil”.
Enfim, a Educação Física nessa busca
da eugenia da raça, tem papel principal na sociedade, disseminando um raciocínio simples:
homens e mulheres sadios e fortes geram filhos saudáveis, e se gerassem filhos saudáveis estes estariam mais aptos a defenderem e
construírem a Pátria.
As aulas eram adaptadas às diferenças
que se apresentavam entre os sexos, fazendo
com que a mulher na sociedade brasileira fosse preparada para a maternidade, ressaltando
somente a ideia de ser mãe.
Já na década de 30, as aulas passam
a fazer parte dos programas de ensino, tornando-se obrigatórias, conforme descrevem abaixo dois artigos da Constituição de 1937:
Artigo 131 – A Educação Física, o ensino cívico e os trabalhos manuais, serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais
e secundárias, não podendo nenhuma escola
de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência,
Artigo 132 – O Estado fundará instituições ou dará o
seu auxílio e proteção às fundadas por associações
civis, tendo umas e outras por fim, organizar para a
juventude períodos de trabalho anual nos campos e
oficinas, assim como promover-lhes a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la
ao cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da nação (BRASIL, 1999, p. 116).

Os anos 30 tiveram ainda mudanças
significativas, relativas aos processos de industrialização e urbanização. Com isso, a política
educacional também se transformou, pois o
regime de autoridade tinha diretrizes já estabelecidas e ideologias próprias, sendo elas morais, políticas e econômicas, formando a base
ideológica da nação, estando sob o controle, a
guarda e a defesa do Estado.
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No Plano Nacional de Educação é dada
ênfase ao ensino cívico e à educação física,
com presença obrigatória nos cursos primários
e secundários, sendo facultativa no superior.
Com isso, os indivíduos eram condicionados
ao cumprimento de seus deveres com o desenvolvimento econômico brasileiro, o Estado
tinha o propósito de ocupar o seu tempo de
não-trabalho, para relacioná-lo indiretamente à
capacidade de produção, “A Educação Física
também ganha novas atribuições: “fortalecer
o trabalhador, melhorando sua capacidade de
produzir, e desenvolver o espírito de cooperação em benefício da coletividade” (BRASIL,
1997, p.3).
No final do Estado Novo, o processo
de esportivização da Educação Física Escolar
significou uma contraposição aos antigos métodos de ginástica tradicionais. Sendo assim, o
esporte passou a ganhar forças e incorporou-se às instituições escolares.
A partir de 1964, a Educação Física
teve seu caráter instrumental reforçado: era
uma atividade prática, voltada para o desempenho técnico e físico do indivíduo.
Na década de 1980 o enfoque da Educação Física Escolar passou a ser o desenvolvimento psicomotor do aluno, tirando da escola a função de desenvolver o desporto de alto
rendimento.
Atualmente existem algumas abordagens para a Educação Física Escolar, que buscam a articulação das diferentes dimensões do
ser humano,
a Educação Física tem um papel importante para
a vida humana, se destacando como ato educativo
que relaciona-se diretamente à corporeidade e ao
movimento do ser humano. Implica, portanto, uma
atuação intencional sobre o homem como ser corpóreo e motriz, abrangendo formas de atividades físicas, como a ginástica, o jogo, a dança e o desporto
(GONÇALVES, 1997, p. 134).

Segundo Hurtado (1983), a Educação
Física destina-se a promover o desenvolvimento físico, social, emocional e mental da criança

através da atividade corporal. Assim, torna-se
explícita a preocupação com o desenvolvimento integral da criança, como ser convivente e
agente da sociedade, possuidora de vontade
e limitações.
A Educação Física inserida no contexto escolar é, sobretudo, Educação. Os valores/
fins da Educação em geral, assim como seus
objetivos, estendem-se totalmente à Educação
Física que, “como ato educativo, está voltada
para a formação do homem tanto em sua dimensão pessoal como social” (GONÇALVES,
1997), ou seja, o desenvolvimento da totalidade do ser.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
MÉDIO, O QUE A LEGISLAÇÃO DIZ:
Para entendermos os papéis e objetivos da Educação Física na escola é necessário
entender como ela se insere no Sistema Educacional Brasileiro através da legislação que
lhe dá suporte.
O Brasil teve, durante seu desenvolvimento, três Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).A primeira, em 1961, a
LDB de 1971, que reformulou a primeira, e a
atual LDB, promulgada em 1996.
Na primeira LDB, de 1961, a Educação
Física já era considerada obrigatória nos graus
primário e médio, até a idade de 18 anos. Nesta época tinha como preocupação preparar o
“físico” dos jovens para ingressarem no mercado de trabalho. Com a reforma educacional,
ocorrida em 1971, ocorreram mudanças em
relação ao papel da Educação Física, que se
tornou obrigatória em todos os níveis e ramos
de escolarização, sendo que a participação só
seria facultativa ao aluno caso o mesmo estudasse em período noturno e trabalhasse mais
de 6 horas diárias; tivesse mais de 30 anos
de idade; estivesse prestando Serviço Militar;
ou se estivesse fisicamente incapacitado (CASTELLANI FILHO, 1998).
A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9.394/96), a Educação Física passou a ser
um componente curricular como qualquer ou1262
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tro, trazendo consigo uma série de mudanças,
relacionadas à estrutura didática e autonomia
dada às escolas e sistemas de ensino, e ainda
o enfoque dado à formação do cidadão.
Talvez o único fato negativo presente
na LDB/96 seja ainda o fato de ser a Educação
Física facultativa nos cursos noturnos, fazendo
com que as pessoas que menos têm acesso
ao universo da Cultura Corporal de Movimento
continuem sendo privadas destes conteúdos.
Entretanto, para mudar esse quadro, em 2003
a facultatividade foi alterada pela Lei 10.793,
pela qual as aulas seriam facultativas não somente às pessoas que estudassem em período
noturno, e sim àquelas que, independentemente do período, se enquadrarem nas seguintes
condições: mulheres com filhos, trabalhadores, militares e pessoas com mais de 30 anos
(BRASIL,2003).
Com relação ao Ensino Médio, a maior
contribuição da atual LDB foi a de conferir ao
Ensino Médio a identidade de Educação Básica, explicitando que o mesmo é a sua “etapa
final” (BRASIL, 1999).
Nos seus artigos 35 e 36, a LDB traça
as diretrizes gerais para a organização curricular no Ensino Médio, definindo como suas
finalidades:
I – a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos;
II – a apresentação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade; a novas condições
de ocupação e aperfeiçoamento posterior;
III – o aprimoramento do educando
como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1999, p.156).

Além da LDB, outro documento que
regulamenta e dá suporte à Educação e suas
disciplinas são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
De acordo com os PCNs, o Ensino Médio enquanto
etapa de uma educação de caráter geral deve estar
afinado com a construção de competências que situem o educando “como sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do trabalho” (BRASIL, 1999, p.22).

Com relação à Educação Física no Ensino Médio, os PCNs, indicam algumas propostas para o seu desenvolvimento orientando, de
maneira objetiva, os profissionais da disciplina
para que possam trabalhar de forma lúdica e
educativa, permitindo que o aluno aprenda diferentes conteúdos, tornando-se um cidadão
capaz de resolver diferentes situações da vida
cotidiana.
De acordo com o documento, a Educação Física Escolar no Ensino Médio tem como
objetivo acrescentar e aprofundar conhecimentos, e não aplicar fundamentos já conhecidos
sobre esportes e jogos. Sendo assim, é inevitável a comparação entre as demais áreas de
estudos que se dedicam a aprofundar outros
conhecimentos: utilizando metodologias diversificadas, vídeos, leitura de textos, discussões
em grupos de temas atuais, fazendo com que
o aluno saiba solucionar o problema durante
as aulas, tornando-as mais atraentes no seu
dia-dia escolar, e as aulas de Educação Física,
que tornam-se para o educando repetitivas e
cansativas, visto que continuam reproduzindo
os conteúdos e modelos já vivenciados no ensino fundamental, fazendo com que os alunos
deixam progressivamente de praticar aulas nas
quadras, no pátio e nos espaços escolares
para frequentar clubes, academias, parques,
festas, entre outros lugares.
O PCN (BRASIL, 1999, p. 156) descreve: A Educação Física precisa buscar sua identidade como área de estudo fundamental para
a compreensão e entendimento do ser humano, enquanto produtor de cultura. Para tanto,
os professores devem ter um planejamento de
atividades de acordo com a escola e a equipe
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pedagógica, utilizando seus conhecimentos e
• Assumir uma postura ativa, na prática
das
atividades físicas, e consciente da imdesenvolvendo projetos, aulas que venham ao
encontro dos interesses e necessidades dos portância delas na vida do cidadão;
• Compreender as diferentes manialunos,
O PCN também afirma: Uma Educação Física atenta festações da cultura corporal, reconhecendo
aos problemas do presente não poderá deixar de ele- e valorizando as diferenças de desempenho,
linguagem e expressão;
ger, como uma das suas orientações centrais, a da
• Participar de atividades em grandes
educação para a saúde. Se pretende prestar serviços
e pequenos grupos, compreendendo as difeà educação social dos alunos e contribuir para uma
renças individuais e procurando colaborar para
vida produtiva, criativa e bem sucedida, a Educação
que o grupo possa atingir os objetivos a que
Física encontra, na orientação pela educação da saú- se propôs;
de, um meio de concretização das suas pretensões
• Reconhecer na convivência e nas
(BRASIL, 1999, p.156)
práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adoVale ressaltar que o professor de Edu- tando uma postura democrática sobre os difecação Física deve buscar uma interação com rentes pontos de vista propostos em debates;
• Interessar-se pelo surgimento das
o trabalho desenvolvido na proposta pedagógica da escola, ressaltando a importância do múltiplas variações da atividade física, enquanseu componente curricular, no mesmo patamar to objeto de pesquisa, áreas de grande interesde seriedade e compromisso com a formação se social e mercado de trabalho promissor;
• Demonstrar autonomia na elaborado educando, desenvolvendo o seu papel de
mediador, adotando a posição de interlocutor ção de atividades corporais, assim como capacidade para discutir e modificar regras, reude informações e mensagens, mostrando aos
nindo elementos de várias manifestações de
seus alunos que naquele espaço escolar eles
movimento e estabelecendo uma melhor utiliaprendem a entender e aceitar as diferenças zação dos conhecimentos adquiridos sobre a
corporais e de comportamento entre os indiví- cultura corporal.
duos.
Tais objetivos devem ser atingidos a
O PCN (BRASIL, 1999, p.164), desta- partir da utilização de estratégias diversificaca as principais competências e habilidades a das, desde o ensino e a vivência de modalidaserem desenvolvidas na Educação Física no des esportivas, até a experimentação de linguaEnsino Médio:
gens como os jogos, a dança e o circo, entre
Espera-se que, no decorrer do Ensino outras e, de acordo com o PCN os conteúdos
Médio, em Educação Física, as seguintes com- curriculares da Educação Básica observarão,
ainda, as seguintes diretrizes: promoção do
petências sejam desenvolvidas pelos alunos:
• Compreender o funcionamento do desporto educacional e apoio às práticas desorganismo humano, de forma a reconhecer e portivas não-formais (BRASIL, 1999, p. 158).
De acordo com a LDB, o esporte, de
modificar as atividades corporais, valorizandopreferência não formal, de cunho educativo,
-as como recursos para a melhoria de suas apdeve também encontrar se presente na escola.
tidões físicas;
O que significa que os momentos dessa práti• Desenvolver as noções conceituais ca devem atender a todos os alunos, respeitande esforço, intensidade e frequência, aplican- do suas diferenças e estimulando-os ao maior
do-as em suas práticas corporais;
conhecimento de si e de suas potencialidades.
• Refletir sobre as informações especíTodo ser humano aprende a fazer o uso
ficas da cultura corporal, sendo capaz de dis- das expressões corporais, demonstrando atracerni-la e reinterpreta-las em bases científicas, vés dos movimentos um significado de acordo
adotando uma postura autônoma na seleção com o contexto presente naquele determinado
de atividades e procedimentos para a manu- momento.
tenção ou aquisição da saúde;
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Durante as aulas de Educação Física,
podemos observar as emoções e os movimentos dos alunos, os quais podem proporcionar
diferentes mensagens emitidas através da expressão corporal. Entretanto, muitas vezes esses movimentos não parecem tão significativos
para alguns professores, passando despercebidos e não sendo observados e considerados
como informações corporais importantíssimas
para captarmos os sentidos e os sentimentos
passados pelo aluno.
Como ressalta o PCN Os movimentos
do corpo “certos” ou “errados” são determinados socialmente, indicando o comportamento
adequado. O estabelecimento de padrões culturais de movimento acontece como se fosse
um fenômeno natural. O jeito de andar, a postura corporal, a maneira de gesticular, o olhar,
o ouvir, enfim, a conduta motora aparece como
ação puramente biológica,
A apreensão de determinado fenômeno depende dos
instrumentos sígnicos de que se dispõem. Estes instrumentos vão moldar as ações internas e externas
do indivíduo e vão, portanto, influenciar as relações
entre as pessoas (BRASIL, 1999, p. 162)

No Ensino Médio a possibilidade do desenvolvimento da linguagem corporal está não
somente nos esportes, mas sim em uma interação entre as matérias convencionais, como
artes, biologia, português, etc. Desenvolvidas
em conjunto com as atividades e projetos que
envolvam jogos, danças, lutas e outros esportes.
Com esses trabalhos o educador consegue estimular os educandos, permitindo que
eles questionem e resolvam situações, adquirindo aos poucos condutas e valores pertinentes ao grupo e a si próprios. Sendo assim, o
indivíduo aprende a fazer o uso das expressões corporais, de acordo com o ambiente em
que se desenvolve como pessoa, enfim, todo o
movimento tem um significado de acordo com
um contexto.

CULTURA CORPORAL E EDUCAÇÃO
FÍSICA
Para falar da Cultura Corporal como
prática pedagógica da Educação Física é
necessário conhecer seu conceito. De acordo com Daolio (1995), a Cultura Corporal de
Movimento pode ser considerada como uma
parcela da Cultura geral, que trata de conhecimentos materiais e imateriais relacionados ao
movimento humano, produzidos e acumulados
historicamente.
Além disso, e sem negar este entendimento, acredita-se que a Cultura Corporal
abarca cinco eixos de conhecimento: o jogo,
o esporte, a dança, a ginástica e a luta. Para
Nascimento (1998) a Educação Física tem
como objetivo estudar e proporcionar ao educando experiências na Cultura Corporal, para
que os indivíduos se desenvolvam integralmente a partir da vivência nas diversas áreas:
dança, ginástica, jogos, esportes, lutas, entre
outras práticas.
Tibeau (2002) considera o movimento
consciente como objeto de estudo da Educação Física, com isso o professor desenvolve
conteúdos que ajudam na formação dos educandos, tornando-os cidadãos conscientes e
atuantes na realidade em que vivem. Entretanto, ainda vemos aulas de Educação Física que
continuam realizando apenas a reprodução do
movimento, ou seja, o “fazer por fazer”, deixando de ser uma experiência realmente significativa para o aluno. Os educandos devem começar a entender o movimento humano e qual a
sua importância (TIBEAU, 2002).
A partir de uma preocupação com o conteúdo da
Educação Física Escolar, surgiu a proposta da Cultura Corporal de Movimento, representando uma perspectiva que fundamenta a intervenção pedagógica
do professor, buscando valorizar as diferenças regionais. Assim, “não só as regras, a técnica, a tática e
o aprendizado desses conteúdos são o foco dos estudos, mas o contexto em que acontece sua prática”
(DARIDO & RANGEL, 2005, p.28).
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Enquanto perspectiva pedagógica na
área de Educação Física, considera-se que
a Cultura Corporal pode contribuir para uma
prática pedagógica humanizadora da Educação Física. Desta maneira, a expressão Cultura Corporal, portanto, diz respeito à existência
humana em sua relação com o mundo. Essas
manifestações acontecem quando o ser humano se entrega à dança, jogos, esportes, artes
marciais, ginástica e a expressão corporal em
geral, sendo estes elementos importantes para
a construção da Cultura Corporal.
Atualmente, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), se concebe a existência de algumas abordagens para
a Educação Física Escolar que resultam da articulação de diferentes teorias psicológicas e
concepções filosóficas, mas que têm em comum “a busca de uma Educação Física que
articule as múltiplas dimensões do ser humano” (p.5), sendo entendida como uma disciplina que integra o aluno na Cultura Corporal de
Movimento.
Assim, entendida como conhecimento que visa o
aprendizado da expressão corporal como linguagem,
a Cultura Corporal proporciona ao homem o desenvolvimento de um “sentido pessoal” que exprime sua
subjetividade e relaciona as significações objetivas
com a realidade da sua própria vida, de seu mundo
e das suas motivações (COLETIVO DE AUTORES,
1992, p. 62).

DIFERENTES EXPERIÊNCIAS EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
A CENP (Coordenadoria de Normas
Pedagógicas/1993), elaborada por uma comissão do Conselho Estadual de Educação-SP, destaca que a Educação Física no Ensino
Médio não pode ser uma reprodução um pouco mais elaborada do Ensino Fundamental, devendo-se considerar o contexto sócio-histórico
dos alunos, trabalhando suas características
próprias. Baseados nestas e em outras recomendações, diversos profissionais tem realizado experiências bem sucedidas no campo da
Educação Física Escolar no Ensino Médio.

De Ávila (1995) executou uma proposta de atividades expressivas e rítmicas para
alunas do ensino médio e magistério, e relatou
que as alunas participavam das aulas, argumentando que não precisavam jogar bola (esportes coletivos) e não tinham necessidade de
competir e nem ser melhor que ninguém nesta
atividade.
Mello (1997) afirma que é de extrema
importância oferecer um trabalho com diferentes atividades, além dos esportes tradicionais.
Foi por isso que implementou um programa
de Educação Física para o Ensino Médio utilizando jogos, como: queimadas, handebol de
sabonete, pique-bandeira, quatro cantos, entre
outros.
O autor relata que os alunos avaliam
positivamente este programa que deveria estar presente nas aulas regulares de Educação
Física. Assim percebemos que algumas escolas têm oferecido diferentes práticas corporais
para o Ensino Médio, dando a opção do aluno escolher entre o esporte coletivo e outras
atividades, tais como ginástica, dança, jogos,
lutas, capoeira e circo. Com isso, foi reduzido
pela metade o número de alunos que pediam
dispensa das aulas de Educação Física.
A Educação Física Escolar no Ensino
Médio deve proporcionar ao aluno conhecimento sobre a Cultura Corporal de Movimento,
fazendo com que o educando adquira a compreensão, reflexão, autonomia no usufruto das
formas culturais do movimento. (DARIDO et
al,1999).
Para Correia (1996), o Ensino Médio
deve e pode ter aulas participativas, apresentando as seguintes vantagens: aumento do
nível de participação e motivação dos alunos
nas atividades, a valorização da disciplina pelos alunos, a união de outros grupos não interessados.
Entretanto, o autor alerta que o professor terá um maior desgaste no sentido de
providenciar recursos materiais, teóricos, as
limitações de formação profissional do professor, a inexistência de materiais didáticos para
o Ensino Médio para desenvolver discussões
sobre as implicações do movimento nos níveis
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sociocultural e cognitivo: “Portanto, é importante o adolescente ter a capacidade de analisar
a realidade que está em sua volta, mostrando-se um indivíduo essencialmente participativo,
equilibrado e diversificado na relação entre propostas práticas e teóricas” (CORREIA, 1996,
p. 43).
Nesta proposta feita pelo autor, ele
apresenta uma concepção de Educação Física visando à Cultura Corporal e outros possíveis temas a serem trabalhados, como dança,
ginásticas, lutas etc, deixando, com o auxílio
do professor, o aluno sugerir atividades e propostas para serem trabalhadas durante o ano
letivo. Com isso os alunos constroem o projeto,
podendo tomar parte da decisão, organização,
participação e avaliação. Desta forma, todos
estarão envolvidos no processo.
Após este processo inicia-se por parte dos alunos e professores a busca de recursos materiais e humanos para a viabilização
das atividades programadas, e com a ajuda
do professor, selecionam-se os materiais para
subsidiar algumas discussões em relação aos
temas propostos, destacando as implicações
históricas, psicológicas, antropológicas e filosóficas do movimento humano em relação à
dança, lutas, jogos, ginásticas e acontecimentos cotidianos de um adolescente.
Para Correia (1996), este processo
tem a pretensão de desenvolver os seguintes
objetivos:
- identificar os principais temas relacionados com a Cultura Corporal;
- vivenciar atividades relacionadas à
essa mesma Cultura;
- desenvolver uma visão crítica em relação às manifestações corporais, bem como
a sua implicação em relação a qualidade de
vida;
- favorecer o interesse, a participação e
o senso crítico em relação às atividades motoras dentro e fora do ambiente escolar.

Dentro dos objetivos propostos, outros aspectos devem ser destacados como: o
papel da escola em colocar à disposição dos
alunos o acervo de conhecimentos enquanto
patrimônio cultural da humanidade, o currículo,
sua constituição cultural e sua trajetória executada na escola, a valorização das experiências
vividas entre os alunos, professores e escola.
É um desafio, principalmente na área
da Educação Física, assumir o compromisso
em desencadear uma educação corporal sobre o movimento, onde temos que conhecer e
levar em consideração o contexto que o aluno
está inserido, suas necessidades e seus interesses.
Com isso os adolescentes passam a
ter possíveis entendimentos sobre a realidade,
ou seja, o conhecimento, fazendo com que o
aluno tenha uma experiência autônoma, que o
faça exercitar uma reflexão crítica e de decisão
própria no processo educativo, adquirindo condições para viver uma educação pela e para a
cidadania. (CORREIA, 1996).
Para Guedes (1999), o professor de
Educação Física deve desenvolver um conjunto de conteúdos que possam contribuir na formação dos educandos, mostrando o universo
de conhecimentos que envolvem o movimento
humano.
Desta maneira, cabe ao educador incorporar uma nova postura frente à estrutura
educacional deixando de ter uma visão exclusiva dos esportes e recreação, procurando desenvolver atividades que alcancem metas voltadas para outros aspectos que não somente
o esporte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento do texto, foi possível fazer uma reflexão relacionando os
conceitos e propostas oficiais para a Educação Física no Ensino Médio, com os conteúdos
desenvolvidos durante as aulas,observando que a disciplina não pode ser uma reprodução um
pouco mais elaborada do ensino fundamental, mas sim acreditando em mudanças onde as aulas garantam, conforme os PCNs, um desenvolvimento corporal significativo, fazendo com que
os alunos, de forma lúdica e educativa, aprendam diferentes conteúdos, tornando-se indivíduos
capazes de enfrentar e resolver situações na vida presente e futura (BRASIL, 1999).
Diante das reflexões apresentadas anteriormente acerca da Educação Física no Ensino
Médio, é possível identificar um distanciamento entre teoria e prática, e ainda entre o que define
o PCN e o que tem sido aplicado pelos professores nas atividades escolares.
Há por parte dos professores o esquecimento de conteúdos que tratam de outros assuntos que possam ser de muita valia para o aluno, tais como ginástica, dança, jogos, lutas e expressão corporal, atividades essas que podem fazer com que o aluno, auxiliado pelo professor,
possa vir a desenvolver um trabalho mais aprofundado, que vai proporcionar a construção do
caráter dos alunos, preparando-os para as diversas situações da vida cotidiana,
Neste sentido, a compreensão do movimento encontra-se para além de simples interações de forças biomecânicas. Seja através da dança, da expressão corporal, da ginástica, das modalidades esportivas ou da recreação, o educador deve procurar “ater-se à busca da formação integral de seus alunos” (BETTI, 1992, p.285).

Considerando que a função primordial da escola é a socialização dos conhecimentos
historicamente produzidos, a Educação Física como componente curricular da escola está vinculada a esta finalidade e,portanto, deve garantir a socialização e democratização dos conhecimentos sobre a realidade envolvendo a Cultura Corporal, além de promover o desenvolvimento
integral dos educandos a partir da realização de atividades relacionadas à expressão corporal.
Tal perspectiva encaminha-se ainda em colocar o indivíduo como sujeito transformador
da realidade na qual está inserido. Deve-se ter em mente que os problemas só serão resolvidos
se houver uma real compreensão da Educação Física enquanto fenômeno capaz de oportunizar,
a todos os alunos, o desenvolvimento de suas potencialidades, de forma democrática e não
seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos.
A Educação Física deve ser para todos os alunos, sejam eles habilidosos e robustos ou
descoordenados, baixinhos, de óculos e gordinhos (DAOLIO, 1995,p.135). Lidando com o corpo e o movimento na totalidade do ser humano, a Educação Física busca, em última instância, a
mudança de consciência (GONÇALVES,1997,p.158). Ainda, além da mudança de consciência,
é necessária também a mudança de comportamento.
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LITERATURA E ORALIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: A educação infantil é uma etapa da educação na qual a maioria das crianças começam
a frequentar ainda bebês. Portanto, é neste cenário que elas iniciam o contato com a leitura e
o desenvolvimento da oralidade. Dessa forma, o professor tem a responsabilidade de promover atividades criativas que possam auxiliar no processo. A leitura já faz parte desse contexto,
porém, deve ser selecionada com muito cuidado e respeitando sempre, a faixa etária e as
especificidades dos bebês e crianças pequenas. Este trabalho teve como objetivo apresentar
algumas características do desenvolvimento da oralidade na educação infantil e a importância
da leitura neste processo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica referenciada por
autores e documentos que contemplam esse tema, bem como pesquisa em sites especializados em artigos acadêmicos. Sendo assim, espera-se contribuir com profissionais, professores
e familiares que buscam informações para o entendimento de como desenvolver a oralidade
infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Literatura; Livros; Oralidade.
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INTRODUÇÃO

A

linguagem oral é um instrumento fundamental para que as crianças possam ampliar suas possibilidades de inserção e participação nas diversas práticas sociais.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil, a linguagem oral é considerada como um processo natural, que ocorre por meio da interação com o
ambiente e de ações educativas planejadas com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento
da linguagem.
Na educação infantil, os bebês se comunicam, primeiramente, por meio de gestos, sinais
e linguagem corporal, manifestando-se na linguagem criada por eles, mas, com o passar do
tempo, eles se apropriam da linguagem graças a interação com os adultos que fazem parte do
seu cotidiano.
Neste processo, o professor é fundamental para garantir atividades que tenham como
objetivo estimular as crianças a falar e expressar seus sentimentos e vontades.
Além do desenvolvimento da oralidade na educação infantil, a prática da leitura também
é um hábito muito importante, pois auxilia no estímulo da oralidade, já que, ao ler, o professor
chama a atenção da criança para o som da sua voz.
Para as crianças que já tem a oralidade desenvolvida ou em desenvolvimento, a leitura
promove a criatividade, a atenção e a imaginação, além de colocar a criança em contato com o
mundo da escrita.
A realização dessa pesquisa teve como objetivo descrever algumas características da
oralidade e a leitura na educação infantil, bem como demonstrar a importância de atividades
desenvolvidas com a finalidade de proporcionar esse progresso.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em sites especializados em trabalhos
acadêmicos, obras e documentos que tratam deste tema.
Dessa forma, espera-se que esse breve estudo possa auxiliar os professores que trabalham com crianças pequenas, a planejar atividades que tenham como objetivo o estímulo da
linguagem oral e que possam utilizar a leitura como um instrumento capaz de auxiliar nesse
planejamento.
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LEITURA, ORALIDADE E ESCRITA:
PRÁTICAS NA SALA DE AULA
A linguagem é classificada como a primeira maneira de sociabilização da criança e,
nas diversas vezes, é elaborada claramente
pelos pais por meio de orientações orais no
decorrer de exercícios diários, assim como,
através de histórias que exprimem valores culturais. Segundo Santana (2010):
A socialização através da linguagem pode ocorrer
também de forma implícita, por meio de participação em interações verbais. Desta forma, através da
linguagem a criança tem acesso, antes mesmo de
aprender a falar, a valores, crenças e regras adquirindo os conhecimentos de sua cultura (SANTANA,
2010, p.80).

À proporção que a criança progride,
seu conjunto sensorial, englobando a visão e
audição, se torna mais sofisticado e atinge um
grau linguístico e cognitivo mais alto, enquanto
seu espaço de sociabilização se amplia, especialmente quando entra para a instituição escolar e tem grande chance de se relacionar com
outras crianças.
Na conquista da linguagem, a metodologia como se produz a língua, como se obtém
as primeiras palavras, a fala. Enfim, é tudo um
recurso, embora intrínseco, extenso e complicado. O princípio dessa conquista seria o primeiro choro da criança ao nascer.
Filatro (2008) cita Vygotsky, ao declarar que a evolução da linguagem, duas etapas
específicas devem ser consideradas: a pré-linguística, em que são entoadas somente fonemas sem palavras e que perdura até aos 11 e
12 meses.
Seguidamente, a etapa linguística,
quando a criança principia a falar palavras
separadas com entendimento. Este método é
constante e acontece de maneira organizada e
sucessiva com aplicação significativa entre as
distintas fases:

O processo de aquisição da linguagem envolve o desenvolvimento de quatro sistemas independentes: o
pragmático, que se refere ao uso comunicativo da
linguagem num contexto social, o fonológico envolvendo a percepção e a produção de sons para formar palavras e seu significado e o gramatical, compreendendo as regras sintáticas e morfológicas para
combinar palavras em frases compreensíveis (BERBERIAN, 2009, p.78).

As crianças em regime de aprendizagem de uma língua materna fazendo uso de
diversas técnicas para se manifestarem, como
por meio de uma linguagem não-oral, com exteriorização facial, sinais, e, também no momento que a criança passa a não responder,
questionar e argumentar.
Essa capacidade comunicativa retrata
a convicção de que, ao saber da linguagem, a
específica situação e a aprendizagem das normas sociais de comunicação são tão relevantes quanto o saber semântico e gramatical,
As dificuldades de aprendizagem, podem ocorrer
quando existem, retardo mental, distúrbio emocional, problemas sensoriais, ou motores, ou, ainda ser
acentuada por influências externas, como, por exemplo, diferenças culturais, instrução insuficiente ou inapropriada. Desta forma fica claro que o uso da língua
como forma de expressão e comunicação entre as
pessoas, à linguagem não é somente um conjunto de
palavras faladas ou escritas, mas também de gestos
e imagens (SANTOS, 2012, p.49).

Revelando que a linguagem, nada mais
é que códigos culturais interiorizados e para
alcançar o uso de frases e múltiplos vocábulos,
o seu progresso passa por níveis, onde fica
explícita a sua evolução.
Dessa forma, ao nascer, a criança não
compreende o que lhe é falado, porém, aos
poucos inicia a conferir um sentido ao que escuta. Da mesma maneira ocorre com a elaboração da linguagem pronunciada.
Assim, desde o princípio de sua vida
comunicativa, o homem procura novas maneiras de comunicar-se na escrita e na oralidade,
revelando que falar uma língua não necessita
de orientações distintas para tal objetivo.
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De outra forma, ler e escrever precisa
do apoderamento de referências efetivas, com
orientações próprias, revelando que a aquisição da linguagem escrita simboliza um novo
e significativo salto na evolução do indivíduo.
O controle do conjunto composto de símbolos
propicia novos mecanismos de reflexão, na
proporção em que amplia o volume de memória e registro de conhecimento,
Por meio da linguagem, o homem se reconhece como
humano, pois, ao comunicar-se com outros homens
e trocar experiências, certifica-se de seu conhecimento do mundo e dos outros com quem interage.
Isso lhe permite compreender melhor a realidade em
que está inserido e o seu papel como sujeito social
(BERBERIAN, 2009, p.14).

É necessário informar que o ensino da
linguagem verbal engloba não somente a fala,
mas também a compreensão, isto é, ouvir com
entendimento, revelando que a utilização mais
formal da fala deve ser trabalhada em circunstâncias reais, em que esse modo de expressão
faça sentido.
A dificuldade de qualquer método linguístico é apta de indicar a proporção do caótico sistema de obtenção da linguagem, já que
conquistar uma língua resulta no controle dos
diversos conceitos característicos da gramática.
Assim, para a criança saber ler e escrever é necessário maturidade para antes otimizar a articulação motora fina, os sentidos visual, auditivo, olfativo e tátil.
É pertinente evidenciar que o progresso das linguagens oral e escrita abrange prontamente, as percepções da audição e da visão,
o que, em contrapartida, não impossibilita que
os possuidores da inexistência desses sentidos criem habilidades de fala e escrita, episódio que só vem reforçar o diagnóstico de que
as faculdades comunicativas orais são específicos ao ser humano.
É bem verdade que a leitura mostra um
universo de oportunidades àqueles que controlam essa habilidade, bem como acaba excluindo aqueles que não conseguem se utilizar da
mesma. Marginalizando-o cultural e economi-

camente. Isso demonstra que a leitura não é
uma atividade com fim em si própria, mas uma
competência, por meio da qual é possível alcançar um propósito específico.
Dessa forma, o controle da leitura refere-se à comunicação em outras ações, que
dela necessitam, levando o indivíduo a existir e
ter direito a sua posição. Isso acontece porque
quem tem o comando da habilidade da leitura
é capaz de entender o que leu, caso contrário,
o sujeito somente decifrará o símbolo escrito,
já que entender é definir conexões semânticas,
isto é, desenvolver sentidos.

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DE
LITERATURA INFANTIL
A locução Literatura Infantil equivale
ao grupo de edições, cujos assuntos possuam
maneiras divertidas e/ou didáticas, atribuídas
ao público infantil. Contudo, alguns especialistas a crê limitada, já que a prática verbal deve
ser como instrumento da Literatura Infantil antes do advento de Livros e revistas infantis (ARROYO apud PAIVA; OLIVEIRA, 2010).
Segundo Cademartori (2006), assiste-se a um empenho de professores de diversos
graus de ensino, com o objetivo de propiciar a
leitura para restaurar faltas do método de educação relativo à capacitação pouco representativa de leitores. Decisões como o estudo de
textos infantis pela crítica literária acadêmica e
jornalística, bem como a pesquisa do assunto
por vários estudiosos, comprovam que este gênero de Literatura tem se tornado investimento
por parte da educação brasileira.
Por meio da leitura, a criança pode amplificar sua visão de mundo, aperfeiçoando sua
linguagem e aprimorando suas habilidades de
entendimento e assimilação, o que resultará no
seu progresso cognitivo e afetivo:
A Literatura Infantil possibilita, então, que as crianças
conseguem redigir melhor desenvolvendo sua criatividade, pois o ato de ler e o ato de escrever estão
intimamente ligados. Nesse sentido, “a Literatura Infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte:
fenômeno da criatividade que representa o mundo, o
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homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos
e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua
possível/impossível realização [...]” (COELHO, 2000,
p.27).

Baseado na concepção desse autor,
se entende a importância da Literatura Infantil,
tanto quanto da ação de ler que, em decorrência, dilata-se também para a ação de escrever, pois ambos cooperam, de um modo ou de
outro, para que as crianças aumentem a sua
capacidade imaginativa.
Sobreposto a isto, é importante que,
tratando-se da Literatura Infantil, seja evidenciado neste estudo o pioneiro deste gênero
literário no Brasil: o escritor Monteiro Lobato,
que assegura respeito à modalidade a partir da
obra Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Sua obra propiciou ao leitor enxergar
a realidade por meio de concepções próprias.
Seus livros passaram a disseminar as carências e emoções das crianças. Assim esclarece
Cademartori (2006):
[...] A leitura dos textos de Lobato possibilita uma nova
experiência da realidade em que, ao mesmo tempo
que são conservadas as vivências já adquiridas, antecipam-se possibilidades a serem experimentadas.
É dessa maneira que o universo ficcional lobatiano
propicia novas aspirações, instiga fins e pretensões
que abriram caminho a experiências futuras (CADEMARTORI, 2006, p.50).

Percebe-se, assim, que a Literatura Infantil simboliza tanto o fictício como o real, de
maneira a propiciar não só à criança, como
também ao educador traduzir opiniões e juízos
sobre o mundo, preservando um debate com a
história e a memória, posto que as obras literárias são resultadas dos experimentos vividos.
Essa similitude Literatura-História possibilita o progresso da linguagem, o restabelecimento da identidade e o enriquecimento da
aprendizagem. Na atualidade, há uma enorme
variedade de autores com livros infantis, que
os desenvolvem imaginando as várias faixas
etárias, desde livros não orais, direcionados
para crianças que não conseguem ler, até os
livros orais, com diversos assuntos e estilos, o
que mostra a constatação progressiva da relevância da Literatura Infantil no desenvolvimento
do leitor.

A RELEVÂNCIA DA LITERATURA NO
PROGRESSO DA LINGUAGEM ORAL
INFANTIL
A constituição do leitor e, por conseguinte, de um indivíduo mirim que se forma
como leitor, deve iniciar nos primeiros meses
de vida, por meio da familiaridade com a Literatura Infantil.
Ao compor a tendência desse indivíduo, a leitura, de uma maneira ou de outra,
torna-se muito constante, na sua fala, na linguagem oral, no seu jeito de exprimir suas concepções. Existe crianças, cujos pais, jamais
leram, porém são capazes reproduzir a linguagem e a fala, e aprendem a ler.
Baseado nesta concepção, o Ministério
da Educação (MEC) determina a compulsoriedade da educação da língua nos quatros eixos:
leitura, escrita, oralidade e análise linguística.
Segundo Faria (2005, p.18), “[...] as crianças
já se comunicam normalmente em seu meio
por intermédio da linguagem falada: elas conhecem algumas leis sintáticas básicas da linguagem”.
Ainda que cientes que não existe urgência de que as crianças adquiram conhecimento a respeito da preparação que precisa ter
um exercício estabelecido para que este progrida suficientemente, gerando uma boa compreensão entre os locutores, é importante que
o educador se aproprie desse saber para conseguir entendê-las. Tudo fica notório quando
se acredita ser viável identificar simplesmente
que as crianças têm o hábito de falar todas ao
mesmo tempo, excedendo as falas dos pais e
dos colegas.
Ainda assim, a fala começa a ser um
dos recursos mais eficientes de enriquecimento e evolução da personalidade. Fazer a criança ler não é o bastante: é necessário fazer com
que a criança fale. Para tanto, é preciso que a
escola atraia as crianças com a Literatura Infantil para que assim, a fala brote espontaneamente, se julgar que o exercício da leitura é que
oferecerá respostas à escola/docente, confiando que o professor necessita ter convicção do
quanto há impulso da fala através da Literatura.
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Por meio da Literatura Infantil, a criança precisa ser estimulada a participar da aula,
para que consiga, por si só, sentir a vontade
de se pôr, fazer análise para, dessa maneira,
procurar explanar verbalmente e, da sua forma,
a história lida ou narrada. É o que afirma Cavalcanti (2004), quando relata que:
Valorizar os relatos orais é, também, uma forma de
compreender o nosso percurso, pois o fato de tantas narrativas nos dias atuais, superando as barreiras
do tempo e os novos meios de produção, significa
o imenso poder que tem a palavra no meio do povo
(CAVALCANTI, 2004. p.29).

Ao ouvir histórias, as crianças conseguem expor seus sentimentos, emoções, aflições e medos. Portanto, a leitura precisa se
converter em atividade cotidianas, sem no entanto, ser algo “imposto”, “enfadonho”, separados das atividades pedagógicas que escolarizam a leitura literária.
É fato que, pela ausência de conhecimento, tal estratégia torna-se quase um “costume” na creche e na escola. É viável sim, usar
a narração de histórias como uma ocasião mágica na vida da criança. Dessa forma, a prática
de escutar histórias, deverá ampliar espontaneamente uma curiosidade cada vez maior em
aprender, podendo aumentar um desejo cada
vez maior em absorver diversas histórias narradas, cooperando para estimular o juízo crítico
da criança.
Ao narrar uma história, o educador
também possibilita a proximidade do fantasioso com o real, permitindo à criança se aproximar do texto literário, da linguagem literária, da
produção literária. Isto possibilita que a criança
se aprofunde no universo fictício, próprio da
Literatura Infantil. Discorrer sobre Literatura Infantil, é essencial neste tempo de conquistas;
pois propiciará aos estudantes possibilidades
importantes e apropriadas para que consigam
experienciar, de maneira ilusória, papéis diversos que estão presentes no cotidiano das
crianças.

A oralidade e a escrita coexistem de
uma forma ou de outra na escola e, vez por outra, em outros ambientes fora da escola. Dessa
forma, a Literatura Infantil e a fala complementam-se para incentivar o gosto pela leitura. Ler
é um método constante, já que, a cada história
narrada/lida, se está reaprendendo a ler. É importante compreender que a oralidade e a escrita no âmbito escolar precisam andar juntas,
uma enriquecendo a outra. Uma história narrada verbalmente deve ser também uma história
lida.
Dessa forma, a oralidade é o acesso
para escrita e, por conseguinte, para a aprendizagem da leitura. Evidenciar a relevância da
oralidade na educação é de grande importância para uma atividade educativa responsável,
uma vez que colabora para o progresso cognitivo e social do sujeito. Contudo, é necessário
ressaltar que, quando se refere a crianças com
incapacidade auditiva, é feito uso da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Vale ressaltar que, a autora Cecília Meireles, por sua iniciativa, em 1934, no Rio de
Janeiro, fez surgir a primeira Biblioteca Infantil Brasileira. Observando-se que a biblioteca
precisava ser um ambiente confortável e propício às ânsias e desejo das crianças, a iniciar
pela condição física, que precisava se adaptar
a elas, com estantes e mobiliários baixos, que
as possibilitaram selecionar os livros que mais
as cativassem.
Nas escolas destinadas à educação
infantil, a biblioteca é, ou deveria ser, o lugar,
muitas vezes, designado para a contação de
histórias e incentivo à leitura. É o espaço que,
de certa maneira, relaciona-se de modo direto,
ao convívio com os livros e, por consequência, com a Literatura Infantil. É no ambiente da
escola que a sociedade conclui ser um dos
lugares mais adequados para que todo e qualquer indivíduo possa “encantar-se” pela leitura,
quando na realidade, isso não ocorre com periodicidade, ao menos, não com aquela que se
almeja.
Na visão de Moraes, Valadares e Amorim (2013) a biblioteca escolar e os ambientes
de leitura são:
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[...] como espaço público dentro da escola em que
se possam realizar práticas de letramento que favoreçam o aprendizado da leitura de textos e do mundo;
como espaço popular em que os diversos saberes
tenham lugar e as várias vozes tenham vez, em que
ler, contar, escutar, criar espaço profissional em que
o Bibliotecário Educador e o Professor Dinamizador
ou Agente de Leitura de Salas de Leitura sejam valorizados e reconhecidos em função educacional (MORAES; VALADARES e AMORIM, 2013, p.143).

Dessa maneira, a biblioteca escolar
tem que ser um ambiente dinâmico, em que a
criança tenha condição de liberar sua imaginação, não somente lendo em silêncio os livros
ali constantes, mas ouvindo histórias, envolvendo-se no método de contação de histórias. Assim, se confia que o indivíduo pode e precisa
usar e valer-se da sua imaginação e, porque
não falar, a sua imaginação ao narrar sempre
com o suporte dos profissionais que compõem
a escola, sejam professores, bibliotecários educadores e a escola em geral.
De acordo com Moraes, Valadares e
Amorim (2013), é importante que a biblioteca escolar incentive a verificação, a partir da
narração de histórias, ao promover constantemente o encontro com a multiplicidade de temáticas, de explanações e de sentido. É nessa
linha que se origina o progresso da criticidade
a partir das diversas vozes e da abundância de
pontos de vida existentes. A biblioteca escolar
tem uma função relevante na constituição do
leitor.
Os profissionais da educação que atuam na geração do leitor infantil precisam se
atentar em trabalhar o ambiente da biblioteca
escolar, deixando-o cada vez mais vivo, diligente e participativo. É importante que isso seja
estabelecido. O local da biblioteca escolar tem
que ser designado ao trabalho dinâmico das
crianças, no qual elas consigam perceber a variedade a partir das várias vozes e estimular
sua imaginação a partir do método de contação de histórias e de leitura, praticado de maneira lúdica e criativa.

A ATUAÇÃO DO DOCENTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (1998, p.32) informa que
é função do educador distinguir as ocasiões
de aprendizagem disponibilizadas às crianças,
observando suas habilidades afetivas, emocionais, sociais, cognitivas, assim, como os saberes que detém, dos mais divergentes temas
e suas origens socioculturais diferentes. Isso
quer dizer que o educador precisa elaborar e
estender uma quantidade diversificada de experiências que corresponda, ao mesmo tempo,
às exigências do grupo e as particularidades
de cada criança.
Vale esclarecer que o docente da Educação Infantil, etapa em que a criança está
pronta para aprender a sociabilidade, a comunicabilidade e, acima de tudo, o contato entre
os indivíduos, precisa entender que a fragilidade e submissão infantil, próprias desta etapa
de progresso, reivindicam dele, dos demais
profissionais e dos encarregados pela criança,
ações de cuidado no instruir, no viver, conviver
e também, no educar. De acordo com Garanhani (2010):
Ser docente na Educação Infantil, com base no perfil
apresentado, é ter sempre uma atitude investigativa
da própria prática e, consequentemente, fazer a sua
elaboração por meio de um processo contínuo de
formação. É ter o compromisso com a profissão escolhida e consciência de que suas intenções e ações
contribuem na formação humana de nossas crianças
ainda pequenas. Formação humana que se faz pelo
acesso aos saberes, conceitos e práticas de nossa
sociedade e que se apresentam como ferramentas
de trabalho, pelo respeito às condições de aprendizagem que se faz pela oferta de possibilidades educacionais e, por fim, a clareza de que a professora
da pequena infância é uma das profissionais responsáveis por proporcionar a conquista da autonomia e
da construção de identidades das crianças pequenas
do nosso país (GARANHANI, 2010, p.187-200).
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Com esta concepção, as habilidades
dos educadores englobam elementos que conduzem um programa educacional direcionado
aos conceitos democráticos modificadores e
de atuação dinâmica da criança. Dessa forma,
o acesso aos tópicos de maneira significativa,
beneficia a integração de conhecimentos que
viabilizam entender, verificar, gerir e alcançar
respostas na sociedade na qual se inclui o
ponto de maior destaque do contexto “A formação do Professor”.
Pois a atividade educativa mostra dois
personagens principais: educador e educando,
que integrantes do sistema, aprendem e prosperam respectivamente para que se funda na
plenitude da educação. Os educadores, leais
à nova convicção profissional, vêm recriando
novas maneiras de ordenar seu trabalho. Respondem à situação de paulistas e continuam
na autoria de sua atividade. Requerem horários
de estudos, programas, horários de atividades
planejadas e tempos coletivos.
A Educação Infantil tem uma incumbência pedagógica, uma atividade que pega
a realidade e os conhecimentos infantis como
marco de partida e os aumenta por meio de
exercícios que tem significação concreta para
a vida das crianças, e ao mesmo tempo possibilitam a obtenção de novos saberes. A maior
dificuldade da Educação Infantil e de seus profissionais é entender, aprender e identificar o
modo singular das crianças existir e situar-se
no mundo.

PARALELAS QUE SE CRUZAM:
ORALIDADE E ESCRITA
Convencionalmente, a linguagem escrita, é mais elaborada, mais classificada, mais
complicada que a linguagem verbal, e determina que a diferença entre uma e outra está precisamente nesse aspecto. É relevante citar que
para entender a distinção entre oralidade e escrita, inicia a partir da concretização de sinais
gráficos. O que diferencia então a oralidade da
escrita são as circunstâncias sociais em que é
mediado os vínculos a partir de um costume
mais oral ou mais escrito.
Sendo assim, a criança torna-se sujeito
da sua própria linguagem e começa a conquistar uma independência na sua fala, salientando
que o indispensável do êxito da oralidade vai
resultar da maneira que o adulto vai se posicionar, de uma forma construtiva.
A criança é um interlocutor e embora
pronuncie coisas, mesmo que não verbalmente, o fazem para serem ouvidas, interpretadas
e, portanto, para produzir efeitos, modificarem
a conduta das pessoas que as rodeiam.
A mesma fala, coisas com sentidos e
significações, ela tem o que dizer, o adulto tem
o que analisar o que a mesma está falando,
mesmo que não fala oralmente, consegue se
comunicar com o corpo, com o olhar e expressões, assinalando que não é uma tábua rasa e,
que não tem relevância aquilo que está exteriorizado, ao contrário, tem nexo, tem significação
e está aí para os adultos decifrar.
Os indivíduos organizam sua linguagem através da ação dialógica, nessa relação
dialógica é essencial que adultos e crianças
realizem seus papéis. Dessa maneira, fica claro
que a conexão dialógica é o componente resolutivo da sua própria linguagem.
É essa conexão dialógica é fundamental para que a criança prossiga no seu progresso da linguagem, que seus componentes alternam de lugar, no qual a criança demonstra, o
adulto decifra, responde; o adulto exterioriza, a
criança aprecia, comprovando que também é
apta a decifrar qualquer assunto. Assim, conseguirá evoluir no seu recurso de obtenção da
linguagem.
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Falar uma língua não resulta de educação exclusiva para tal propósito. De outra
forma, ler e escrever decorre da aquisição de
informações convencionais, com educação
singular. Assim, tanto falar quanto escrever
uma língua, resulta em imaginação e gerência
cognitiva concernente ao saber linguístico.
Mas isso é muito distinto, estimular o
estudante a falar. Isso está aquém de um convívio, tem que existir muito empenho por parte
dos professores em criar ambientes para os
estudantes exibirem seus conhecimentos de
mundo através das conferências e diálogos por
meio dos quais os mesmos expõem as suas
ideias,
[...] a escola deve levar o aluno a atingir o desenvolvimento linguístico, entretanto os professores fragmentam o ensino quando o dividem em leitura e compreensão, estudo da evolução da leitura, gramática
e produção textual. A segmentação não permite aos
alunos refletirem e operarem sobre a linguagem, o
que eles fazem inicialmente é ler/interpretar, e posteriormente, analisar a língua, ou seja, fazem atividades
realizadas em momentos distintos que não os levam
ao desenvolvimento da capacidade linguística (CARVALHO, 2006, p.60).

O exercício com a oralidade pode, ainda, salientar o aporte da fala na constituição
cultural e na conservação de costumes não escritos que perduram mesmo em culturas em
que a escrita já chegou de maneira definitiva.
A criança, ao nascer, é vista como tábula rasa, isto é, não tem qualquer tipo de saber
introdutório e só aprende uma língua específica
se alguém ensiná-la. Assim, o cenário social, é
o único incumbido pelo fornecimento do saber
que ela provavelmente, virá a conquistar, por
meio das leis de condicionamento.

Mediante a reprodução de sons modelos, da ação observada com contribuições negativas e positivas e da constituição de costumes, ela formará a sua língua. Assim, não tem
como antever qual a primeira palavra que uma
criança irá pronunciar, uma vez que ela é sujeitada a diversos incentivos do meio e, somente
em uma específica ocasião, sua primeira resposta a esse meio aparecerá.
É importante destacar que no conceito
behaviorista a linguagem acontece, a partir da
experiência que o indivíduo evolui com a língua
aplicada pelas pessoas da sua convivência, e,
é definida tanto pela característica e quantidade da língua que criança escuta, como pela
estabilidade do auxílio cedido pelas outras
pessoas em seu meio, motivos esses que estabelece o nível de conquista que ela pode vir
a alcançar na sua evolução tanto no seu dia-a-dia como no ambiente escolar em que está
incluída.

Já, para a teoria cognitivista de Piaget,
a criança produz um entendimento sobre o andamento do mundo físico desde suas atitudes.
Dessa maneira, indica que apenas o desempenho da inteligência é transmitido, sendo dependente de atitudes consecutivas, praticadas
sobre os objetos, baseada nessa concepção,
o desempenho intelectual, decorrente de uma
sucessão, oportuniza a comunicação do organismo com o mundo físico.
Assim, o cognitivo tem a habilidade de
produzir mentalmente os alicerces capazes de
serem apostos às do meio, revelando que a
criança usa os sinais públicos da sociedade
mais vasta em lugar de seus significativos pessoais, isto é, como um composto simbólico de
interpretação, assim, como outros conceitos da
função simbólica geral.
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Fiorin (2008) explana sobre os axiomas
da teoria Piagetiana e declara que a mesma,
tem como pilar a comunicação do indivíduo
com mundo, portanto o indivíduo cognoscente
cria o real através da ação, ligando-se ao objeto, espaço, tempo e contingência. Assim, a
criança compõe sua inteligência por meio de
sua comunicação com mundo, com esquemas
mentais que permitem apreender a realidade.
De acordo com Fiorin,
Para ele, a criança constrói o conhecimento com
base na experiência com o mundo físico, isto é, a
fonte do conhecimento está na ação sobre o ambiente. [...] esta interação é entre a criança e o mundo.
[...] Seu interesse não é pela linguagem per se, mas
a linguagem como porta para a cognição (FIORIN,
2008, p.222).

“É nesse contexto que se insere o estudo da especificidade do saber pedagógico, do
modo como o professor aprende da natureza
da atividade educativa nos seus vínculos com
os conhecimentos das demais áreas.” (GUIMARÃES, 2004, p.46).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização
do trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva, referenciada
pelos autores: Garanhani (2010), Berberian
(2009) e Cademartori (2006), entre outros que
já escreveram sobre este tema.

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que apresentam reflexões que podem
A inteligência origina-se então como contribuir para uma compreensão da temática
o composto da disposição e projetos de que apresentada neste artigo.
um organismo utiliza em cada etapa do seu
progresso. Assim, a adequação do organismo
compõe a relevância da estabilidade alcançada entre a compreensão e a adequação.
Para Vygotsky é preciso se adiantar ao
que o estudante ainda não conhece e nem está
apto para aprender sozinho, porque, na conexão entre o aprendizado e progresso, o primeiro, antecede.
É a isso que se refere uma de suas fundamentais concepções, a área de desenvolvimento proximal, que é a longitude concreta de
uma criação e aquilo que ela tem capacidade
de aprender. Em outras palavras, a área de desenvolvimento proximal é a via entre o que a
criança tem potencial de aprender sozinha e o
que ela está perto de realizar sozinha.
Mostra que, em sala de aula, o educador desempenha papel de mediador, intercedendo na aprendizagem através do uso de
técnicas que levem o estudante a se tornar
autônomo, habilitando-os para um cenário de
debate e comunicação, estimulando a criança
no progresso do seu conhecimento e assim
possibilitando a aprendizagem.

1281

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os tópicos abordados nesta pesquisa estão amplamente relacionados, pois, envolvem a situação do desenvolvimento da oralidade e a presença da leitura no cotidiano das
crianças que frequentam a educação infantil, bem como, o papel fundamental da família em
proporcionar esses estímulos na interação familiar.
Vários documentos abordam a oralidade e leitura na educação infantil e, geralmente, propõem sugestões e requisitos que auxiliem os professores na prática de atividades contempladas
no planejamento, estimulando a atividade constante da leitura em sala de aula, sendo este, um
excelente incentivador para o desenvolvimento da linguagem oral, bem com, a imaginação e
criatividade.
As crianças gostam de contar as histórias à sua maneira, este é um exercício que estimula não só a linguagem, mas também, a autoestima e a desenvoltura na ação de ler para
outras crianças, para o professor ou familiar. Foi abordado a importância do docente enquanto
mediador de todo esse processo de desenvolvimento, pois, é ele o responsável por observar e
propor leituras que envolvam a criança, sempre respeitando a faixa etária atendida.
Sendo assim, este tema não se encerra com esta breve pesquisa, já que é um tema que
abre um grande leque de possibilidades de análise e estudo. Espera-se ter abordado, mesmo
que brevemente, temas relevantes para o conhecimento de profissionais e familiares que se interessam em descobrir meios de proporcionar atividades ou brincadeiras capazes de estimular
a oralidade das crianças pequenas.
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A RELAÇÃO DO LÚDICO COM O
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA

RESUMO: A ludicidade se faz presente em todo o processo de construção do ensino da criança matriculada da educação infantil e não existem dúvidas acerca de sua importância, o que
torna tal temática um assunto de ampla exploração por diversos profissionais da área da educação e ainda traz para o debate outras partes integrantes da comunidade escolar, como as
famílias que têm a consciência de que os processos realizados em casa tornam-se uma extensão do que é feito na escola. Portanto, a ludicidade e o processo de aprendizagem não podem
ser limitados à transmissão de informações e “maneiras de se fazer”, mas sim fazer com a que
criança, a partir das informações que lhe são mostradas, saiba das suas capacidades e descubra novos mundos, tomando consciência de si e do convívio em sociedade. Este trabalho
objetiva realizar uma análise acerca do papel da ludicidade para o desenvolvimento da criança
na educação infantil e ainda mostrar como esta mesma ludicidade se torna um importante instrumento de construção de conhecimento, proporcionando assim acesso a diferentes
culturas e saberes, ao passo que se realiza um processo de amadurecimento do ser criança.
Assim, o brincar na educação infantil deve sempre levar em conta a importância que reside
nos momentos lúdicos, sejam estes individuais ou em grupos, para que seu desenvolvimento
cognitivo aconteça e seja cada vez mais ampliado. A atividade, quando carregada de ludicidade, faz com que o ambiente seja, de inúmeras formas, melhor aproveitado pela criança, que
tem não apenas no transmitir de informações ferramentas para o seu crescimento cognitivo,
mas sim na interação com todo o meio.
Palavras-chave: Ludicidade; Educação Infantil; Desenvolvimento Integral.
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INTRODUÇÃO

O

panorama nacional da educação infantil tem sido, há alguns anos, permeado
pelo tema Ludicidade. Isso se dá por conta de a infância ser intrinsecamente
ligada ao brinquedo, e o uso deste nos processos de ensino e aprendizagem
possibilitam que o trabalho pedagógico para a produção do conhecimento tenha mais significância para aquela fase da vida (NILES & SOCHA, 2014).
Atualmente, temos a aplicação da ludicidade nos ambientes escolares atrelada ao papel
desta ser um agente facilitador do desenvolvimento da criança, e a discussão comumente apresentada é a importância do fator lúdico neste processo, que passa não somente pela brincadeira
para favorecer o aprendizado, mas também pelos processos de socialização e interação das
crianças cursando a educação infantil (FALCÃO, 2002).
As práticas adotadas e a bagagem que são levadas às crianças a partir destas são fundamentais para todos os processos de estruturação da criança. As estruturas cognitiva, social e
motora são os principais aspectos a serem observados ao longo da realização das atividades,
uma vez que estas utilizam recursos advindos das oportunidades do conhecimento que são
trazidas por tais atividades.
Assim, chegamos ao trabalho do Educador, que atua para oferecer à criança um local
harmonioso, no qual a criança sinta-se bem ao confraternizar com os colegas e passe a ver o
estudo como algo prazeroso (OLIVEIRA, 1997).
Quando aprendendo com o auxílio do lúdico, a criança tem uma percepção diferenciada
das coisas. Passa a ter um desenvolvimento global. A sua visão de mundo lhe traz perspectivas
mais reais.
Quando bem utilizado e aplicado com técnicas coerentes, o aprendizado lúdico pode
contribuir para a melhoria do desenvolvimento do processo ensino aprendizagem da criança,
para a formação crítica do cidadão, ou ainda para apurar as questões de relacionamento interpessoal (OLIVEIRA, 1997).
Ao colocar a criança frente a ludicidade no aprendizado é possível ampliar a visão da
realidade externa daquele ser em formação. Todavia, ainda existe a necessidade de ele organizar-se internamente, e que este processo se dê de forma coerente e ágil ao mesmo tempo, para
que as experiências sejam absorvidas no ato do aprendizado, de maneira adequada.
Ao passo que se amplia os horizontes de uma criança, no tocante ao conhecimento interior, do ser em desenvolvimento que é, será proporcionalmente necessário fazer com que ela
conheça o mundo que a cerca, a fim de que ambas coexistem e mantenham-se presentes na
mente da criança (FONSECA, 2003).
O lúdico torna-se peça importante no aprendizado infantil pois trabalha com estruturas
que permeiam a alegria e a vontade de conhecer o novo. Sneyders (1996), relata que “educar
é ir em direção à alegria”.
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A aplicação técnica do lúdico na aprendizagem, que faz com que a criança tenha satisfação em aprender, levam também alegria e entretenimento à estas, tornando importante pontuar
que a educação lúdica não se resume apenas em uma simples brincadeira, despida de objetivos
de desenvolvimento e que não leve em conta a formação da criança. Não é um momento de
diversão comum:
[...] A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma transacional em
direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento individual em permutações constantes com o pensamento coletivo [...] (ALMEIDA, 2000).

A medida em que a criança que tem o aprendizado guiado de maneira lúdica consegue
atingir um desenvolvimento global, ou seja, uma visão real da realidade que a cerca, existem
descobertas de seu próprio eu e de sua criatividade.
A sua expressão corporal, a sua criticidade e as análises que ela tece são pouco a pouco pavimentadas e remontam um constante crescimento. Quando a educação lúdica é aplicada
com sucesso, ela faz importantes contribuições para o avanço do ensino e da formação crítica
do educando (ALMEIDA, 1995).
Na fase da primeira infância, a principal atividade da criança é a brincadeira. A partir
disso, o campo científico inicia uma exploração deste brincar, visando traçar perfis das características únicas da brincadeira e traçar paralelos com o desenvolvimento, tanto cognitivo e motor
da criança, bem como acerca de sua saúde.
As pesquisas também visam intervenções no processo educacional das crianças, uma
vez que o desenvolvimento de novas teorias se faz necessário para a consolidação do lúdico
como plano de apoio ao aprendizado (NILES & SOCHA, 2014).
Para que seja possível tal consolidação, é preciso uma profunda reflexão acerca da importância da ludicidade no processo de ensino e aprendizagem. Com a certeza da importância
do brincar na formação integral da criança, levantamos o ponto de discussão: Qual o grau de
importância da ludicidade nos espaços de educação infantil?
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O CONCEITO DE LUDICIDADE E
BRINCADEIRA
Conforme as pesquisas de Wajskop
(2007), o brincar, desde os tempos remotos, tinha como função a instrumentalização do ensino. No entanto, com a queda da concepção de
que as brincadeiras seriam associadas apenas
ao prazer e o entretenimento na fase infantil,
passou-se a perceber o valor da brincadeira no
processo de construção do ser.
Antes disso, a brincadeira era tida ainda como uma espécie de negação ao trabalho
e ainda como desinteresse por parte dos que
a praticavam. Mesmo com todas as descobertas dos pesquisadores, o termo “brincar” ainda não tem uma concepção única, pois muitas
das vezes se usa o “brincar” como sinônimo
de “atividades lúdicas” ou ainda simplesmente
de “jogar”.
Conceitos como brinquedo, brincadeira
e jogo, para Piaget (1975) e Winnicott (1975),
são construídos ao longo da jornada de construção do ser, dos fatos relevantes em relação
ao conhecimento de mundo que compõem tal
construção. É a maneira que cada ser, em sua
individualidade, nomeia os seus momentos de
lazer e/ou distração.
Porém, ambas as palavras podem ainda apresentar sinonímia, contando com as duas fazendo alusão ao divertir-se. Para que fique mais claro, iremos
recorrer aos termos de acordo com os verbetes listados no dicionário Larousse (1982):
• Jogo - ação de jogar; folguedo, brinco, divertimento. Seguem-se alguns
exemplos: jogo de futebol; Jogos
Olímpicos; jogo de damas; jogos
de azar; jogo de palavras; jogo de
empurra;

• Brincadeira - ação de brincar, divertimento. Gracejo, zombaria. Festinha
entre amigos ou parentes. Qualquer
coisa que se faz por imprudência
ou leviandade e que custa mais do
que se esperava: aquela brincadeira custou-me caro.
Como visto, as palavras jogo, brinquedo e brincadeira possuem um sentido bastante amplo. Assim, existe a necessidade de uma
definição mais restrita de tais termos, colocando-os de acordo com o que se pretende no
tocante à formação da criança.
A brincadeira basicamente se refere à
ação de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não- estruturada; Jogo é compreendido como uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é utilizado
para designar o sentido de objeto de brincar;
já a Atividade Lúdica abrange, de forma mais
ampla, os conceitos anteriores (DALLABONA,
2004).
Como o brincar figura como uma das
necessidades básicas da criança, ela o aprende naturalmente, e essa se torna parte fundamental para o desenvolvimento de seu potencial por completo. A criança utiliza de seus
momentos brincantes para que possa estabelecer uma relação de equilíbrio com o mundo
que a cerca, fazendo uso de jogos, brincadeiras, criações e invenções.
Tais atividades vão tomando um maior
significado ao passo que a criança se desenvolve, fazendo a adaptação e a reconstrução
de seus momentos lúdicos.
Para Chateau (1987) que “Uma criança que não sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto que não saberá pensar.”
Corroborando com o que diz Chateau, Lopes
(2006), diz que:

• Brinquedo -objeto destinado a divertir Brincar é uma das atividades fundamentais para o deuma criança, suporte da brincadeira; senvolvimento da identidade e da autonomia. O fato

da criança, desde muito cedo poder se comunicar
por gestos, sons e mais tarde, representar determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva
sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças po-
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dem desenvolver algumas capacidades importantes,
tais como atenção, imitação, memória, imaginação.
Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação, da utilização e da
experimentação de regras e papéis sociais (LOPES,
2006).

Ao realizar as brincadeiras, o sujeito
passa a estimular os próprios sentidos, prática as suas habilidades motoras, faz exercícios
com sua criatividade, imaginação, conhece e
se apropria de fatos culturais, torna-se independente, socializa com os demais no seu entorno
e conhece as suas emoções.
Paralelamente, também se conhece
mais a fundo e se reinventa de acordo com
as suas necessidades e, fazendo isso, estrutura os seus conhecimentos para uma vida de
aprendizagens e desafios.
Um dos principais recursos didáticos
utilizados pelos professores a fim de favorecer
a aprendizagem significativa das crianças na
educação infantil é a interação social.
Assim, faz-se importante que em suas
atividades o professor consiga proporcionar situações que demandem a interação dos alunos, fazendo com que surja a troca de experiências e o diálogo, ao passo que se brinca.
Desta forma, a criança adquire confiança no
ambiente e sua autoestima, que também é trabalhada neste contexto, cresce.
Para Vygotsky (1984), “é na interação
com as atividades que envolvem simbologia
e brinquedos que o educando aprende a agir
numa esfera cognitiva”.
Desta forma é perceptível que a brincadeira oferece às crianças da educação infantil
uma ampla estrutura básica para mudanças
das necessidades e tomada de consciência.
Ao longo da brincadeira a criança
aprende a decidir, ter opiniões próprias, descobre seu papel e seus limites, expressa suas
necessidades de explorar o mundo, a partir do
domínio das habilidades de comunicação, nas
mais variadas formas, facilitando a autoexpressão.

Assim, é de grande importância o destaque para as interações sociais nas brincadeiras. Nas relações interpessoais enquanto
se realiza a atividade lúdica é que as crianças
liberam todo o seu potencial, conseguindo potencializar ao máximo as suas habilidades e
competências cognitivas.

O AMBIENTE ESCOLAR
E SUA RELAÇÃO COM O
DESENVOLVIMENTO
As leis educacionais brasileiras dividem e categorizam o ensino em três diferentes
níveis, que são Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
O primeiro estágio, da Educação Infantil, compreende as instituições que atendem a
primeira infância, ou seja, dos 0 aos 5 anos
de idade, popularmente chamadas de creches
ou pré-escolas de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
9394/96 (BRASIL, 2005).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9.394/96) em seu art. 29
define sobre a educação infantil que:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (REDAÇÃO
DADA PELA LEI Nº12.796, 2013).

E ainda nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, temos:
O atendimento em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma na Constituição
de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado com a Educação. Ainda
de acordo com a abordagem das DCNEI (2010), a
criança é considerada como Sujeito histórico e de
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal
e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura (DCNEI, 2010).
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Deste modo, a ludicidade deve estar
incluída nas propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, e devem estar
atreladas a práticas educativas carregadas de
intervenções metodológicas, as quais devem
propiciar aos alunos situações de promoção
da igualdade de oportunidades entre crianças
de classes sociais distintas.
Fazendo assim com que se tenha diferentes formas de sociabilidade e aprendizagem, que sempre devem ter como objetivo a
qualidade da educação (BRASIL, 2010).
Ao passo que a criança realiza uma reprodução do discurso externo através da brincadeira, ela o internaliza e também estrutura
a construção de um sentido próprio para as
coisas.
Em miúdos, tem o seu próprio pensamento. De acordo com Vygotsky (1984), a
linguagem tem papel fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança, ao passo que
as suas experiências e vivências são sistematizadas, colaborando assim na organização
daqueles processos que estão em execução.
Ainda conforme Vygotsky (1984):
[...] a brincadeira cria para as crianças uma “zona
de desenvolvimento proximal” que não é outra coisa
senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível atual de
desenvolvimento potencial, determinado através da
resolução de um problema sob a orientação de um
adulto ou com a colaboração de um companheiro
mais capaz (VYGOTSKY, 1984).

Mas ainda que a pré-escola seja um
local agradável, onde se brinca e se diverte,
ela deve ir muito além disso. É necessário que
o ambiente seja também um espaço onde a
criança seja estimulada, onde se tenha segurança, afeto, e que acima de tudo, conte com
profissionais plenamente aptos a exercerem as
suas funções de acompanhar e instruir a criança ao longo deste caminho de descobertas e
crescimento.

O ambiente escolar deve, ainda, dar
condições de construção de uma base sólida,
cuja criança levará por todo o seu percurso ao
longo da formação como ser (FRIEDMANN,
2012).
As escolas de educação infantil são comumente apontadas como locais de descobertas, um local onde as crianças participam de
atividades que enriquecem as suas experiências individuais, culturais, sociais e educativas.
Isso se dá por meio da inserção das crianças
em ambientes que são diferentes do que elas
estão acostumadas, de seu seio familiar.
O espaço escolar deve ainda atender
aos aspectos do desenvolvimento da criança,
tendo em vista e respeitando a subjetividade
de seus pensamentos e o seu mundo único,
mas também com os contextos socioculturais
que por ventura ela tenha tido contato, sendo
possibilitado a ela que viva estes estímulos da
mesma maneira, em seus espaços de formação (COLL, 1995).
Quando se garante os espaços lúdicos
na escola, se garantem várias possibilidades
educacionais para uma criança, de modo que
seu senso criativo cresça de maneira consciente.
Evidentemente, as várias modalidades
lúdicas não existem em todas as épocas e também não permanecem imutáveis através dos
tempos. Como qualquer outra atividade inerente ao ser humano, o brincar tem seu campo
permeado por diversos outros fatores, que indubitavelmente têm relação com o momento
histórico, que ainda sofre ações como suas
produções culturais e tecnológicas. De acordo
com Kishimoto (1994):
A criança brinca para conhecer a si própria e aos outros em suas relações recíprocas, para aprender as
normas sociais de comportamento, os hábitos determinados pela cultura, para conhecer os objetivos em
seu contexto, ou seja, o uso cultural dos objetos, para
desenvolver a linguagem e a narrativa, para trabalhar
com o imaginário, para conhecer os eventos e fenômenos que ocorrem à sua volta (KISHIMOTO, 1994).
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Tendo em vista que a educação infantil
é um ambiente de aprendizagem único, onde
se faz possível o desenvolvimento da criança
de maneira integral, levando em conta ainda
que a ludicidade é ferramenta crucial ao longo de todo este processo, visto que amplifica
exponencialmente os desenvolvimentos físico,
afetivo, social e motor o processo de aprendizagem torna-se muito mais significativo e eficaz.
Assim, é necessário que o professor,
em seu nobre papel nesta fase do aprendizado,
integre a sua proposta pedagógica atividades
que tenham como base o movimento, o faz de
conta, a literatura infantil, as danças, músicas
e etc.
Desta forma, as Diretrizes Curriculares
para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), regulam que:
A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança
acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à
saúde, à liberdade, à convivência e à interação com
outras crianças (BRASIL, 2010).

Levando isso em conta, o professor tem
um papel que, como já é de conhecimento, essencial, uma vez que é sua função intermediar
os saberes ao longo da aquisição destes pelos
alunos. Porém, deve-se ainda ter uma atenção
especial para o modo como tal mediação é feita.
Skinner (1972), afirma que o educador
“Deve induzir o aluno a agir, mas deve ser cuidadoso em como fazê-lo”, pois “fazê-lo agir em
uma dada ocasião pode interferir na probabilidade de que aja da mesma maneira no futuro”.
Desta forma, o autor coloca o educador frente à necessidade de que ele mesmo fique sob controle do que se faz na sala de aula.

A ATUAÇÃO DO EDUCADOR NO
APRENDIZADO LÚDICO
O papel do professor é crucial para a
condução satisfatória de trabalhos, uma vez
que como mediador dos saberes e das situações que permeiam o ambiente de aprendizado ele deve levar os alunos até os seus objetivos específicos de aprendizagem.
E, ao passo que atinge os objetivos,
promove a socialização dos seus alunos e faz
com que estes possam desenvolver sua capacidade de assimilação do conteúdo que lhes
foi passado da maneira mais satisfatória possível (NILES & SOCHA, 2014).
Para que as aprendizagens se deem
de maneira satisfatória, o professor deve estar
munido de sua criatividade, além de ter consciência de possíveis flexibilizações em seu planejamento.
As práticas lúdicas devem ser adotadas no dia a dia de forma organizada, em paralelo com as atividades pedagógicas de forma a
estimular os alunos ao passo que lhes proporciona a chance de se desenvolverem emocionalmente, mentalmente e socialmente.
As brincadeiras e os jogos de faz de
conta fazem com que as crianças sejam estimuladas a liberar as suas fantasias, fazer com
que os medos desapareçam e as suas vidas
se tornem o jogo. De acordo com Friedmann
(2012):
O brincar espontâneo abre possibilidade de observar e escutar as crianças nas suas linguagens expressivas mais autênticas. Esse brincar incentiva a
criatividade e constitui um dos meios essenciais de
estimular o desenvolvimento infantil e as diversas
aprendizagens. Os educadores que dão destaque ao
brincar espontâneo no planejamento consideram-no
um facilitador da autonomia, da criatividade, da experimentação, da pesquisa e de aprendizagens significativas (FRIEDMANN, 2012).
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O lúdico tem como objetivo principal o
desenvolvimento do ser humano, em um contexto que atua em uma dinâmica de interação.
Os processos de estruturação afetivo-cognitivo
da criança da educação infantil são estimulados através desta interação, e a socialização
criativa é mantida quando esta criança atinge a
sua fase adulta (NILES & SOCHA, 2014).
Em linhas gerais, as atividades que
contam com o cunho lúdico proporcionam uma
maneira diferenciada para que a criança, em
suas brincadeiras, se desenvolva, interaja com
as demais crianças e adultos e ainda tenha
acesso a brinquedos diferentes dos quais são
de costume em seus ambientes de convívio
maior.
Geralmente as atividades lúdicas oferecem como objetivo, oportunizar uma maneira diferente para a criança brincar, ao mesmo
tempo, que brinca ela se desenvolve, interage
com outras crianças e adultos e tem acesso a
brinquedos diversificados.
Deste modo, o educador deve ter a sua
prática pedagógica pautada pela mediação da
aprendizagem, sempre respeitando os direitos
da criança no que tange ao acesso à educação
de qualidade e que possibilite no seu exercício
o desenvolvimento de maneira global (OLIVEIRA, 1997).
De acordo com Dallabona e Mendes
(2004), o educar ludicamente não se resume
apenas num amontoado de lições para que o
educando cumpra as tarefas de maneira “convencional”, sem interagir com a tarefa e com os
demais colegas.
Segundo as autoras, o educar é um
conjunto de ações pautadas no planejamento,
executadas de maneira consciente, interativa,
engajada e com alegria. É o resgate do sentido clássico da palavra “escola”, que remete
ao prazer do desenvolvimento do intelecto, da
satisfação e alegria ao aprender.
Porém, para que este objetivo seja atingido é preciso que os professores realizem
uma reflexão de suas práticas e dos conteúdos
que ministram, deixando de lado o autoritarismo e a rigidez das regras no ambiente escolar e abrindo espaço para a vida, a alegria, a

empolgação do aprendizado, a maneira de ver,
pensar, compreender e reconstruir o conhecimento. Almeida (2000) aponta que:
A educação lúdica contribui e influencia na formação
da criança, possibilitando um crescimento sadio, um
enriquecimento permanente, integrando-se ao mais
alto espírito democrático enquanto investe em uma
produção séria do conhecimento. A sua prática exige
a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio
(ALMEIDA, 2000).

De acordo com Libâneo (2001), em
tempos recentes, os cursos de formação dos
professores têm pautado o ensino como uma
atividade reflexiva. Tal modo de pensar coloca
o aluno como parte importante do processo de
ensino aprendizagem, considerando o seu papel de protagonismo.
Ainda segundo o autor, se faz importante que o professor pense não somente nos
aspectos de sua formação, mas também na
forma em que conceberá o currículo em seu
trabalho, nos seus métodos de ensino, no desenvolvimento das capacidades reflexivas, tanto de seu trabalho como do aprendizado de
seus alunos.
Assim, os professores devem buscar
metodologias diferenciadas que dinamizem o
processo de ensino e de aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades com cunho lúdico na educação infantil são de extrema relevância para o
desenvolvimento da criança de maneira integral, pois suas experiências acabam por traduzirem-se em situações de socialização e construção de saberes para a vida pós infância.
É importante que coloquemos que a brincadeira no ambiente escolar, bem como em
todos os espaços educativos, deve contar com uma constante e insistente gama de reflexões,
inclusive as que partem do próprio professor.
Isso se faz importante pois por intermédio de tais questionamentos o educador realizará
a avaliação das atividades bem como a sua autoavaliação.
A avaliação das atividades deve sempre ter como pauta a finalidade das atividades lúdicas aplicadas, o público a qual ela é direcionada dentro do ambiente escolar e o modo como
as mesmas são colocadas em prática.
As tarefas do educador ficam facilitadas quando este reconhece na criança que está
recebendo as atividades lúdicas um pouco de sua essência infantil, adormecida em seu ser.
Dessa forma, o professor ressignifica as suas concepções acerca do lúdico, reconstrói
os significados para si e para seus educandos, trazendo ainda aportes valiosos de suas experiências que possam fazer com que o aprendizado daquela criança seja mais significativo e ainda
mais prazeroso.
A educação infantil é a fase responsável por entregar aos educandos que nela estão
matriculados um ambiente leve, porém com significância, que seja rico em atividades lúdicas,
mas ainda assim, contribua para o autorreconhecimento da criança como ser pensante, desenvolvendo as suas habilidades sociais, cognitivas, emocionais, criativas e motoras, uma vez que
grande parte do tempo destas crianças são dispostos em instituições de ensino infantil.
Ao proporcionar o aprendizado lúdico para estas crianças, lhes é permitido o embarque
em um mundo onde a satisfação e o prazer são presentes, junto com a permissão de que se
busquem os sonhos, as criações e o mais importante, que vivam como crianças.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO

RESUMO: As práticas pedagógicas devem ser desenvolvidas com a relevância de observar o
desenvolvimento da criança em seu momento de alfabetização, para não frustrar ou matar
o sentimento de prazer ao ouvir uma história contada, e ações devem ser respeitadas quando
falamos em despertar o gosto pela leitura em crianças pequenas: elas possuem o direito de
apenas explorar o livro e suas imagens; direito de pular páginas, criando uma nova história
com figuras que lhe chamou atenção; o direito de pedir para reler, já que ao reler a criança
imagina, acrescenta e recria os personagens; o direito de ler a qualquer momento, na sala de
educação infantil o acesso aos livros é muito importante para que as crianças possam explorá-los quando desejar e o direito de ler em voz alta, ou calar, pois a leitura é companhia. Com
as novas tecnologias, surgem novos símbolos e siglas, mas com a internet a leitura também é
estimulada pelas razões da comunicação, abrindo assim, novos recursos para o acesso a materiais impressos que hoje podem ser encontrados digitalizados.

Palavras-chave: Alfabetização; Lúdico; Leitura.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho trata sobre o tema: Jogos e brincadeiras na educação, à qual
pertence à linha de pesquisa: Didática, teorias de ensino e práticas escolares.
É importante compreendermos que o lúdico é caracterizado pelas brincadeiras,
jogos e brinquedos, e estes três elementos possuem a mesma finalidade ao proporcionarem a
diversão e o prazer, porém são três elementos com significado distintos.
A brincadeira é o lúdico em ação e por meio do brincar a criança tem a possibilidade
de interagir com o meio, utilizando diversas habilidades, como por exemplo, habilidade corporal
e manual, manifestando sua criatividade e imaginação. O jogo por sua vez, pode ser visto como
o resultado de um sistema de regras e um objetivo a ser alcançado. Já o brinquedo é um objeto
utilizado como um suporte da brincadeira, colocando a criança diante de reproduções da realidade, ou seja, o brinquedo proporciona à criança um substituto dos objetos reais para que a
mesma possa manipulá-los.
O mesmo ocorre com a alfabetização e o letramento, ambos são conceitos diferentes,
porém interdependentes. A alfabetização é um processo de aprendizagem onde se desenvolve
a habilidade de ler e escrever, e o letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura
e da escrita nas práticas sociais nos mais variados contextos, sendo assim, a questão de pesquisa que se pretende responder é a seguinte: De que maneira o lúdico favorece o processo de
alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental?
A hipótese desta pesquisa é que provavelmente o lúdico seja capaz de promover um
ensino e uma aprendizagem significativa diante da alfabetização e do letramento, porque ao utilizar jogos e brincadeiras como recursos auxiliares do ensino e da aprendizagem, a aula se torna
mais agradável e interessante, além das crianças se apresentarem de maneiras entusiasmadas,
focando a própria atenção em cada detalhe da brincadeira ou do jogo, proporcionando então o
prazer e provocando o desejo em aprender.
Desta forma o objetivo geral deste trabalho é analisar o processo da alfabetização e do
letramento por meio do lúdico nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os objetivos específicos
são os seguintes: Conhecer os conceitos de alfabetização e letramento para a aquisição do Sistema de Escrita Alfabética; Identificar o ensino por meio do lúdico no processo de alfabetização
e letramento; Apresentar propostas efetivas como uso de jogos e brincadeiras para o processo
de alfabetização e letramento.
Assim sendo este trabalho se justifica porque a alfabetização e o letramento são cruciais
para a formação de um indivíduo perante a sociedade. Mas ser apenas alfabetizado não é o suficiente, é essencial ir além e dominar a leitura e a escrita nos diversos contextos sociais, então,
a partir disso fomos tentadas ao tema, onde teremos a possibilidade de obter conhecimentos
de como alfabetizar e letrar com o uso da ludicidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Este estudo trata-se de uma pesquisa teórico-bibliográfico e com pesquisa de campo
com bases nos seguintes autores: Magda Soares, Arthur Moraes e Adriana Feldman. O trabalho
será composto por três seções que estarão estruturadas da seguinte forma: Na primeira seção
abordaremos sobre a alfabetização e letramento na aquisição do Sistema de Escrita Alfabética;
na segunda apresentaremos a respeito do lúdico na alfabetização e na terceira e última seção
propomos uma experiência real com jogos na alfabetização e letramento.
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ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO
NA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE
ESCRITA ALFABÉTICA
Para que um cidadão se realize profissionalmente, ele precisa saber ler, pois será a
partir desse conhecimento que ele terá estímulo para estender esse objetivo aos seus filhos,
e consequentemente, terem um futuro melhor
financeiramente. Ler para a criança é um ato
de responsabilidade do professor que, ao emprestar a voz para que o autor fala às crianças,
também assegura a elas o direito de ingressarem nesse universo letrado, antes mesmo de
saber os nomes das letras (ARIÉS, 1981).
Letramento é acontecimento, é o pensamento que surge, inexplicável, para viver e
pensar o letramento. O conhecimento das letras é apenas um meio para o letramento, que
é o uso social da leitura e da escrita. Letrar é
inserir a criança no mundo letrado e seus diferentes usos na sociedade. O letramento vem da
cultura e muitas crianças já chegam à escola
com conhecimento informal absolvido no seu
dia-a-dia. Cabe a escola despertar na criança
o gosto de ler e emocionar-se com as histórias
lidas e fazer dos personagens seus parceiros.
Aproximando a criança da escrita e os encantamentos que ela proporciona (ARIÉS, 1981).
Evidentemente que para se consolidar
a leitura de forma significativa é necessária
uma aliança com as outras áreas de formação
do sujeito, uma delas é investir na formação
do professor para aprimoramento na sua área
de conhecimento, com o reforço da leitura tornando-os leitores fluentes e críticos para que
gerem outros leitores atuantes, este é um dos
grandes desafios a serem superados. A instituição escolar é o local que deve propor e possibilitar a aquisição de novos saberes, garantir
um processo de aprendizagem significativo em
todas as disciplinas, visando despertar o desejo de aprender, intimamente ligado com a capacidade de leitura (ARIÉS, 1981).
A sociedade passa por evoluções tecnológicas de informação, mas o instrumento
necessário para acompanhar estas mudanças
sociais é a leitura em seu amplo sentido, já

que a participação nesta realidade acontece
quando somos sujeitos históricos capazes de
registrar o passado, projetar o futuro e realizar
conquistas no presente para um mundo melhor. A leitura deve ser um convite ao mundo
da fantasia, pois é uma aprendizagem adquirida para a vida inteira, transcendendo as letras.
A observação diária do professor em sala de
aula, adequando o desenvolvimento cognitivo
de cada aluno que irá estimular este aluno para
o mundo da leitura (ARIÉS, 1981).
A literatura é um dos caminhos para
o mundo da imaginação, algo além da vida
real, pois possibilita o mergulhar em diversos
mundos através das histórias. É preciso o interesse pelas palavras, isso pode ser desde
muito cedo, através das músicas e conversas
ouvidas dentro do ventre materno, quando embalada com canções de ninar, ou nas conversas com a família ao compartilhar histórias e
experiências, não podemos esquecer de que
somos narrativos. O ser humano é fonte inesgotável de história e por isso de leitura. O processo de leitura faz parte das competências
cognitivas, sociais e culturais e para se ler bem
é necessário o interesse para as narrativas em
geral. A escola e a família possuem o papel de
estimular este fascínio (ARIÉS, 1981).
E a criança que se apresenta no nível
silábico, já tem consciência que a escrita representa a fala, mas, percebe apenas a sonoridade das sílabas. O silábico sem valor sonoro,
tem a capacidade de perceber a quantidade
de sílabas pronunciadas na palavra. E o silábico com valor sonoro, consegue perceber a
quantidade de sílabas pronunciadas na palavra
e sua relação sonora, seja na vogal ou na consoante. Buscar despertar na criança o fascínio
pela fantasia do mundo de ficção é um desafio para todo educador. Particularmente quando se trabalha com crianças pequenas, cujas
competências para agir, interagir e modificar
seu ambiente têm sido cada vez mais estudadas (ARIÉS, 1981).
O que as pesquisas que vêm sendo realizadas sobre o desenvolvimento humano têm
apontado é que a criança é um sujeito competente, ativo e agente de seu desenvolvimento.
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Nas interações com outros em seu meio, em
atividades socioculturais concretas, as crianças mobilizam saberes e ao mesmo tempo os
modificam. Daí a importância das crianças terem amplas oportunidades de exploração e conhecimento da leitura, como fonte de prazer e
cabe ao professor proporcionar este momento
de amor pela leitura (ARIÉS, 1981).
Aprender pode ser entendido como
o processo de modificação do modo de agir,
sentir e pensar de cada pessoa que não pode
ser atribuído à maturação orgânica, mas a sua
experiência positiva e prazerosa. A prática da
leitura como algo diário torna-se hábito, praticando assim o escutar, imaginar e o recontar.
Quando a criança leva para casa o relato de
um conto de forma espontânea, divertida, inteligente, representa um passaporte para a família
assegurar-se de que o cotidiano da criança é
mágico, cheio de descobertas e de demonstrações de prazer (ARIÉS, 1981).
A leitura e a análise de histórias proporcionam para criança a oportunidade de fazer
sentido do texto e de experimentar a construção
conjunta, vivenciando processos onde aspectos linguísticos e afetivos da maior importância
são acionados em decorrência do próprio ato
de contar história, onde as pessoas ficam em
geral próximas umas das outras, trabalhando
temas como: perdas, frustrações, medos, etc.
Já a criança que se encontra no nível silábica
alfabética, já sabe que as sílabas tem mais de
uma letra, mas ainda não sabe representar todos os sons pronunciados. E no caso do nível
alfabético, a criança já tem conhecimento de
como funciona o sistema de escrita alfabética,
mas possui alguns erros ortográficos e gramaticais. Lembrando que esse é o nível final do
processo de alfabetização.
De acordo com Ariés (1981), para um
acompanhamento ao nível da hipótese de escrita em que o aluno está, é necessário diagnosticá-lo constantemente por meio da sondagem. Ressaltamos que a sondagem deve ser
realizada individualmente, através de um ditado
de diversas palavras, à qual não precisam ser
de caráter complexo, isto é, palavras árduas e
de acordo com as pesquisas este ditado deve

seguir ordens numéricas em cada palavra referente a sílabas, que devem ser: polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, é fundamental
incluir uma frase no final do ditado, utilizando
alguma palavra que já tenha sido ditada e escrita, a leitura da criança é indispensável e é
crucial que seja uma leitura em voz alta.
Já o letramento é utilizado como uma
ferramenta de aquisição, sendo uma das habilidades básicas necessárias, para que ele se
adapte adequadamente à sua cultura. Surgiu
então o termo letramento funcional ou alfabetização funcional, por causa de termos de habilidades indispensáveis para que o indivíduo
“Funcione” adequadamente em um contexto
social. É fundamental compreendermos que
o conhecimento das letras e seus respectivos
sons, são vistos como um meio à qual guiará
para o letramento, então, ler coloca a criança
no mundo letrado, onde a criança possui capacidade de utilizar o uso da leitura e da escrita
na sociedade (HOFFMANN, 1991).
De acordo com Hoffmann (1991), o
letramento traz duas dimensões, que são, a dimensão social e a dimensão individual. Na dimensão Social ele é visto como um fenômeno
cultural e a dimensão individual, o letramento é
um âmbito pessoal. Mas para que seja possível a compreensão delas, é necessário que se
faça um estudo de outras duas vertentes que
fazem parte desse processo: a leitura e a escrita, de forma simultânea.
Uma pessoa que é alfabetizada não
significa que necessariamente ela é letrada. Alfabetizado significa que a pessoa já sabe ler
e escrever; já o letrado sabe usar a leitura e
a escrita de acordo com as necessidades sociais, ela começa aprender e saber organizar
discursos, interpretar e compreender textos e
criar reflexões. No ensino permitem que o sujeito utilize a escrita e a leitura nos mais diversos
contextos (HOFFMANN, 1991).
Ao conhecer a importância do letramento torna tudo mais fácil e não torna um
exercício do aprendizado automático e repetitivo, baseado na descontextualização. A Base
Nacional Comum Curricular BNCC (2017),
propõe algumas mudanças para o processo
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de alfabetização sendo elas:
•
A alfabetização deve ocorrer no
período de dois anos com o 3° ano como prazo limite.
•
O foco principal da ação pedagógica na alfabetização são as especialidades da
apropriação do Sistema de Escrita Alfabética.
•
O documento da BNCC (2017),
mescla na alfabetização a perspectiva construtivista e a consciência fonológica.
•
A linguagem é a forma de interação e estabelecimento da centralidade nos textos.
•
Os quatros campos de atuação e
a proposta de contextualizar as práticas de linguagem.
De acordo com Brasil (2017), a BNCC
não traz direcionamento sobre as abordagens
que devem ser adotadas, mas existe uma perspectiva que permeia o trabalho: a leitura, a escrita e a fala, ou seja, a interação da linguagem
que assume o caráter da função social diante
do SEA. Estimular a criança, a contar as sílabas
de palavras e comparar as palavras quanto ao
número de sílabas, dizer uma palavra menor ou
maior que a outra, identificar e produzir palavras que começam com a mesma sílaba, com
o mesmo fonema e que rimem, estas são as
atividades que promovem a compreensão das
propriedades do Sistema de Escrita Alfabética.

O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO
Temos a total convicção de que o brincar em si, seja ele por meio das brincadeiras,
dos jogos ou dos brinquedos atrai as crianças
e isso é como algo inevitável, à qual oferece a
cada criança uma satisfação única, um prazer
sem igual. Assim, para Oliveira (1994), a criança age num mundo imaginário, onde o significado é estabelecido pela brincadeira e não
pelo objeto real presente.
O conhecer é de extrema importância,
pois a educação se constitui a partir do conhecimento e este da atividade humana. Para renovar é preciso conhecer. A atividade humana
é proposital, não está separada de um projeto.
Conhecer não é somente adaptar-se ao mun-

do, é também uma condição de sobrevivência
do ser humano e da espécie. A atividade lúdica
integra os aspectos afetivos, cognitivos, motores e sociais. Fundamenta-se a necessidade
de evidenciar como o lúdico influencia no processo de ensino-aprendizagem.
Para Kishimoto (2011), a brincadeira
traz uma grande influência para o desenvolvimento infantil, pois ela colabora com a interação social onde a criança age e satisfaz os
desejos e imaginação da criança no ato de
brincar. Sendo assim, a educação é de total importância para a sobrevivência do ser humano.
Para que ele não precise inventar tudo, necessita apropriar-se da cultura, do que a humanidade já produziu. Educar é também aproximar
o ser humano do que a humanidade produziu.
Se isso era importante no passado,
hoje é ainda mais decisivo numa sociedade
baseada no conhecimento. Todos os professores precisam ter absoluta clareza do que é
aprender, do que é “aprender a aprender”, para
que se possa ter uma melhoria no ato de ensinar. Para os educadores, não basta apenas ter
conhecimento de como se constrói o conhecimento, eles necessitam também saber o que
é ensinar, o que é aprender e como aprender
(KISHIMOTO, 2011).
Por conta disso, é possível articular o
brincar com o aprender, isto é, utilizar o lúdico
como um recurso auxiliador da aprendizagem,
fazendo com que ambos caminhem juntos na
educação.
De acordo com Hoffman (1991), reconheceu o valor educativo do jogo e foi o primeiro a colocá-lo como parte integrante do
trabalho pedagógico, sendo assim, é através
do brincar que a criança tem a oportunidade
de aprender conceitos, regras, normas, valores, desenvolvendo as capacidades cognitivas,
motora, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social; pois é neste
ato que as crianças trazem para suas brincadeiras o que veem, escutam, observam e experimentam, enfim elas costumam trazer para
suas brincadeiras tudo aquilo que ocorre é que
faz parte do seu dia a dia, sendo relacionados
com as diversas questões culturais presentes
em seu entorno.
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De acordo com Vygotsky (1998), a
ludicidade pode ser utilizada como forma de
sondar, introduzir ou reforçar os conteúdos,
fundamentados nos interesses que podem levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um
caminho interessante no aprendizado. Assim,
o lúdico é uma ponte para auxiliar na melhoria
dos resultados que os professores querem alcançar.
Ao aplicar algum jogo ou fazer alguma
brincadeira para as crianças que estão prestes
a aprender desde a matemática, português, ciências, aprender a ler e escrever e entre outros, o jogo e as brincadeiras trazem algo mais
dinâmico, divertido, onde as crianças mostra
muito mais interesse de fazer (no caso jogar
ou brincar).
Por meio de uma aula lúdica, o aluno
é estimulado a desenvolver sua criatividade e
não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Por meio da brincadeira o aluno desperta o desejo de saber, a vontade de
participar e a alegria da conquista. Quando a
criança percebe que existe uma sistematização
na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a ser interessante e a
concentração do aluno fica maior, assimilando
os conteúdos com mais facilidades e naturalidade (VYGOTSKY, 1998).
E muitas vezes acontece da criança
brincar sem ter nenhuma noção que ao mesmo
tempo em que ela está brincando ou jogando,
ela está aprendendo também. É claro que para
isso acontecer vai depender do tipo de brincadeira ou jogo. O lúdico pode contribuir ainda mais com aquelas crianças que possuem
características de relaxado, que não querem
fazer nada, e ao utilizar uma ferramenta como
o jogo, acaba atraindo atenção desses alunos
(VYGOTSKY, 1998).
É possível dar o aspecto de jogo a
exercícios escolares, é o jogo como artifício pedagógico. E o mais interessante é que através
do jogo o pedagogo pode explorar a personalidade dos alunos e acabar adaptando o ensino e orientação para eles. É necessário que o
professor possa interagir com os alunos, direcionando-os para a aprendizagem, negociando

com eles as regras e a familiarização do jogo
(VYGOTSKY, 1998).
De Erasmo a Basedow, trata-se, para
o educador, de controlar o conteúdo do jogo
de modo que permita à criança adquirir conhecimentos relevantes naquele momento. Ao
pedagogo cabe selecionar entre os jogos disponíveis na cultura lúdica infantil, aqueles cujo
conteúdo corresponde a objetivos pedagógicos identificáveis (VYGOTSKY, 1998).
Sendo de extrema importância ressaltar que para incluir o lúdico na educação,
neste processo de ensino-aprendizagem, não
é apenas aplicar um jogo ou uma brincadeira e deixar as crianças se divertirem sem que
haja mais nenhum outro propósito, além deste. O professor precisa ter total convicção do
objetivo que se pretende alcançar e organizar
as brincadeiras ou os jogos de acordo com o
conteúdo que será trabalhado, seguindo assim
o planejamento elaborado (VYGOTSKY, 1998).
Neste caso, daremos ênfase maior
para a utilização do lúdico como recurso auxiliar no processo da alfabetização. Compreendemos que alfabetizar é delicado e não é fácil,
pois exige um ambiente incentivador, postura,
dedicação, paciência e diversas estratégias
didáticas por parte do professor, assim como
também exige dedicação, paciência, atenção e
concentração dos alunos, pois o mesmo está
prestes a aprender as formas e os sons das
letras.
É fundamental que diante deste processo delicado e árduo, o professor saiba respeitar o tempo de cada aluno, porque nem todos terão o mesmo desenvolvimento, alguns
demonstraram sucesso na aprendizagem rapidamente, cedo, alguns ficarão no meio termo
e enquanto outros serão tardios. Para todos os
alunos (não importa em qual quadro eles se
encaixam nesta situação), tudo envolve uma
questão de fatores que podem influenciá-los
no desenvolvimento da aprendizagem. Ao decorrer desta formação alfabetizadora, por meio
da sondagem, o professor obtém a percepção
da facilidade e da dificuldade de cada aluno
(VYGOTSKY, 1998).
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Diante de tudo quanto foi discutido até
este momento, podemos dizer que aplicar e
utilizar o lúdico no processo da alfabetização,
pode favorecer muito ambas partes (professor
e aluno), gerando resultados positivos e satisfatórios, até mesmo com os alunos que possuem
mais dificuldade, mas para isso, é necessário
que o professor pesquise, compreenda os diversos jogos e brincadeiras, como elas podem
ser úteis ao ser trabalhadas em sala de aula,
conhecendo o objetivo de cada uma e assim
por diante.
Existem inúmeras atividades lúdicas
que podem ser utilizadas na fase da alfabetização, destacamos algumas delas, como por
exemplo: Jogo do Baralho Fonológico; Jogo
do Baralho Formar-Palavras; Jogo da Batalha
de Palavras; Bingo dos Sons Iniciais; Caça-Letras; Caça-Rimas; Dado Sonoro; Jogo das duas
Palavras; Jogo de Letras Atrapalhadas; Mais
Uma; Palavra dentro de Palavra; e diversos jogos. É recomendado que o professor também
usufrua do alfabeto móvel com os alunos.
A seguir, descreveremos um pouco sobre dois desses jogos, estando de acordo com
o arquivo Jogos Pedagógicos – MEC, segunda
versão.
• Batalha de Palavras – tem como objetivos didáticos compreender que as palavras
são compostas por unidades sonoras menores; identificar a sílaba como unidade fonológica; segmentar palavras em sílabas e comparar
palavras quanto ao número de sílabas. Este
jogo é composto por trinta fichas com figuras
cujos nomes variam quanto ao número de sílabas, o jogo pode ter apenas dois jogadores ou
duas duplas, a finalidade é que o jogador que
tiver mais fichas no final do jogo, vence.
A regra consiste em que as fichas devem ser distribuída igualmente entre os dois
jogadores, estes as organizam de forma que fiquem com as faces viradas para baixo, uma em
cima da outra, formando um monte; o primeiro
jogador desvira a primeira ficha de seu montinho ao mesmo tempo em que seu adversário
também descubra uma ficha do montinho dele;
o jogador que desvirar a ficha cuja palavra contiver maior quantidade de sílabas ganha a sua

ficha e a ficha de virada por seu adversário; se
duas palavras coincidirem quanto ao número
de sílabas, cada jogador deve desvirar mais
uma ficha do seu montinho até que haja uma
diferença quanto ao número de sílabas, nesse
caso, o jogador que desvirar a ficha cuja palavra tiver maior número de sílabas leva todas as
fichas desviradas na jogada; o vencedor será
quem, ao final do jogo, conseguir ficar com o
maior número de fichas.
• Bingo dos Sons Iniciais – tem como
objetivos didáticos, compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras que
podemos pronunciar separadamente; comparar palavras quanto às semelhanças sonoras
(nas sílabas iniciais); perceber que palavras diferentes possuem partes sonoras iguais; identificar a sílaba como unidade fonológica; desenvolver a consciência fonológica, por meio da
exploração dos sons das sílabas iniciais das
palavras (alteração).
São componentes do jogo, quinze cartelas com seis figuras (cada cartela) e as palavras escritas correspondentes às figuras, trinta
fichas com palavras escritas e um saco para
guardar as fichas de palavras, e o jogo tem
o mínimo de 2 e 15 jogadores ou dupla. As
regras deste jogo consiste que cada jogador
ou dupla de jogadores recebe uma cartela, a
professora sorteia uma ficha do saco e lê a
palavra em voz alta, os jogadores que tiverem
em sua cartela uma figura cujo nome começa com a sílaba da palavra chamada, deverão
marcá-la. E por fim, o jogo termina quando um
jogador ou uma dupla consegue marcar todas
as palavras de sua cartela.
Bom, como podemos perceber os jogos possuem propósitos e variados objetivos
a serem alcançados, aplicá-los em sala vai
além da diversão, é interessante que o professor procure conhecer a fundo cada jogo, cada
brincadeira e, que esteja disposto a ampliar
sua didática, experimentando métodos novos
em prol de um ensino e de uma aprendizagem
de qualidade e de grande significado. Em base
nesse estudo, nos fazem enxergar sobre a importância do lúdico que está inserido no processo de alfabetização.
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O lúdico é de suma importância para
o processo de desenvolvimento cognitivo do
educando, facilitando a interação no seu meio
de convivência com os outros e atendendo os
diferentes aspectos do desenvolvimento humano como: físico, mental, social, emocional
e espiritual. É considerado um processo educacional. Nesse sentido, se faz necessário que
educador se sensibilize para despertar a conscientização do lúdico favorecendo o bem-estar
e o crescimento das potencialidades de seus
alunos, pois está diretamente ligada ao corpo,
à mente e à emoção. A aprendizagem requer
estímulo, ambiente propício, orientação, mas
requer também disposição para aprender, incentivo, compreensão, autocrítica, motivos.
O brincar ajuda o educando a organizar suas ações e realinhar o real. Cabe às
escolas não apenas tolerar, mais do que isso,
considerar as brincadeiras como espaços essenciais de aprendizado. É preciso que as escolas compreendam a importância do lúdico
na formação, não apenas da criança, mas também do educador. (Jogos Pedagógicos – MEC
2° versão)

EXPERIÊNCIA REAL COM JOGOS NA
ALFABETIZAÇÃO
Diante desse estudo amplo sobre o
processo de alfabetização por meio da ludicidade, realizamos uma pesquisa de campo que
se resume a uma experiência real com jogos
com uma turma do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Nova Era.
A turma que participou desta pesquisa,
era composta por 11 alunos em sua maioria
por alunos que estavam no processo de alfabetização e que ainda não compreendiam alguns
princípios do sistema de escrita alfabética, tal
como o de que há unidades sonoras menores
que as sílabas. Aos alunos que já possuíam
esta compreensão era necessário consolidar
as correspondências grafo fônicas.
O jogo selecionado para esta experiência foi: Bingo letra inicial. De acordo com o
arquivo Jogos Pedagógicos – MEC, segunda
versão, este jogo tem como objetivos didáti-

cos conhecer os nomes das letras do alfabeto;
compreender que as sílabas são formadas por
unidades menores; compreender que via de
regra, a cada fonema corresponde uma letra
ou um conjunto de letras (dígrafos); identificar
o fonema inicial das palavras; estabelecer correspondência grafofônica (letra inicial e fonema inicial); comparar palavras que possuem
unidades sonoras semelhantes e perceber que
palavras que possuem uma mesma sequência
de sons tendem a ser escritas com a mesma
sequência de letras.
Este jogo é composto por nove cartelas com figuras e palavras faltando às letras
iniciais, contém fichas com as letras que completam todas as palavras de todas as cartelas
e um saco escuro para colocar as fichas das
letras, o jogo tem limite de 4 e 9 jogadores ou
dupla. A finalidade é que o jogador que completar primeiro a cartela com as letras que formam as palavras representadas pelas figuras,
é o vencedor.
A regra consiste em que cada jogador
ou dupla recebe uma cartela, um dos jogadores (ou outra pessoa) retira uma letra do saco
e diz o nome da letra; os jogadores verificam
se estão precisando da letra para completar
algumas palavras e, caso alguns deles precise, gritar o nome da letra; o jogador recebe o
nome da ficha com a letra sorteada e coloca
na célula correspondente á palavra; nova letra
é sorteada e o jogo prossegue até que uns dos
jogadores completem sua cartela.
O repertório de palavras do jogo pode
ser: gato, pato e rato; cola, bola e mola; tela,
vela e sela; cão, mão e pão; meia, veia e teia;
panela, janela e canela; faça, jaca e maçã; rolha, folha e bolha; e por fim, carro, jarro de barro.
No dia em que aplicamos esta experiência em sala de aula, tivemos que fazer uma
sondagem para obter uma ideia de como os
alunos se encontravam nas hipóteses de escrita, analisando cada detalhe e usufruindo de
cada informação que nos foi dada pela professora da turma. Como o jogo tem um limite
de jogadores até mesmo pela quantidade de
cartelas oferecidas, temos em vista que a ma1303
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neira pela qual a turma foi organizada foi bem
sucedida. Como a sala é composta por onze
estudantes, separamos então nove alunos para
que cada um completasse a cartela que lhe foi
entregue individualmente, sendo que um aluno
ficaria responsável pelo saco escuro sorteando
as letras e o outro atribuiria outra função à qual
explicaremos mais adiante.
Ao conversar com a turma, percebemos
o entusiasmo de cada criança quando souberam que por um instante iriam “brincar”, mas
que na verdade estariam aprendendo brincando. Inicialmente com delicadeza, fomos lendo
em voz alta as regras do jogo e discutindo com
os alunos como ele funciona, na medida em
que fomos lendo. Mas mesmo ao decorrer do
jogo, algumas crianças se apresentaram com
dúvidas referente às regras e sutilmente lemos
novamente o texto que as explicitava, mostrando aos alunos que é necessário compreendermos e aceitarmos as regras. É importante
destacar que esse procedimento contribui para
uma melhor interação entre as crianças e para
que elas se familiarizem com este gênero textual.
Além disso, durante o jogo foi necessário a nossa mediação para que os estudantes
conseguissem estabelecer as correspondências grafo fônicas, essa mediação foi essencial
principalmente com aqueles alunos que não
dominavam os princípios do sistema de escrita
alfabética. Esse auxílio foi proporcionado por
meio de dicas e de referências explícitas a outras palavras que se iniciavam com o mesmo
som, utilizamos como exemplo os nomes das
crianças.
Quando um dos alunos se manifestava, pois havia terminado e que no caso seria
o vencedor, teve sua cartela conferida por um
outro aluno que foi escalado para esta função,
pois ele já se encontrava em um nível de escrita mais avançado e a medida em que o aluno conferia, se houvesse necessidade ele nos
acionou e nós auxiliamos para conferir.
Houve dois momentos em que dois
alunos se precipitaram dizendo que haviam terminado, mas ao terem suas tabelas conferidas
algo estava incorreto e precisava ser ajustado,

partir disso fomos alertando as crianças sobre
a importância de elas mesmas analisarem suas
cartelas antes mesmo de dizerem que terminaram, desta forma elas mesmas com um olhar
atento conseguem observar e identificar se há
algo errado, para então arrumar o que deve ser
arrumado e dizer que terminaram para que o
outro aluno confira.
Enfim, ao aplicarmos este jogo como
atividade lúdica no processo de alfabetização,
adquirimos a percepção de que além de proporcionar o prazer, houve também um aumento
gradativo no interesse das crianças, o que consequentemente contribuiu de maneira eficaz
para a assimilação do conteúdo.
Apesar da maioria dos alunos não dominarem os princípios do sistema de escrita alfabética e os mesmos terem apresentado uma
dificuldade maior, temos em vista que trabalhar
este jogo favorece muito para uma aprendizagem significativa promovendo a compreensão
dos respectivos princípios do SEA, através do
estímulo à qual o jogo em si proporcionou.
E diante desta experiência realizada
com a turma do primeiro ano, podemos afirmar
que por meio das diversas brincadeiras e jogos que se englobam no pedagógico, faz com
que a aula se torne mais atrativa, mais divertida e prazerosa e aprender desta maneira é
muito melhor, os resultados são gerados com
mais facilidade além de mais rápidos, então,
é extremamente importante levar o lúdico em
consideração quando o professor estiver desenvolvendo seu planejamento, principalmente quando o conteúdo a ser trabalhado seja
a respeito da alfabetização. Pois o lúdico não
se resume somente ao ato de brincar, ele não
se limita só a isso, isto é, a ludicidade também
está envolvida ao ato de ler e apropriar-se da
literatura como forma natural de descobrimento
e compreensão do mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, observa-se que não podemos abrir mão do ensino por meio
da ludicidade pois é por meio do lúdico que o conhecimento chega às crianças tão pequenas.
Com a literatura infantil, desenvolvemos a imaginação, a criatividade e o cognitivo mesmo quando as crianças não são alfabetizadas. Não podemos esgotar um assunto tão vasto e rico como
a leitura na educação infantil, mas levantar reflexões e apontar alguns caminhos para esse resgate como tema principal nas escolas, que ficou em segundo plano, momento de distração no
cotidiano de milhares de crianças.
Nós educadores devemos repensar nossas práticas e promover, no cotidiano escolar a
discussão sobre a pluralidade cultural do povo brasileiro, por meio das atividades de leitura, com
objetivo de ampliar a formação do profissional da educação, no que se refere com a indicação
e leitura de livros adequados para cada uma das diferentes faixas etárias.
Acredita-se, que pode realmente levar muitas crianças a ampliar e educar seus olhares
para a leitura e para a arte (literatura), a se transformar em leitores plurais, em cidadãos mais
preparados para a vida em sociedade que acima de tudo, esteja de mente aberta e disponível
para aprender com as possibilidades de leitura de mundo e de vida que uma criança pode ensinar, construindo esse conhecimento por meio da leitura de bons livros e com professores bem
preparados para atividades diárias no espaço escolar.
A escola deve ser o local do saber e do bem, a construção da cidadania crítica e ativa
demanda conhecimento, reflexão, análise, discussão, prática de intervenção na realidade. O professor deve ter uma boa dose de ousadia, devemos construir o conhecimento escolar a partir da
realidade, estabelecendo relações entre textos e contextos, exercitar a escrita e o diálogo, provocar reflexões e questionamentos, motivar a criatividade dos educandos, tendo consciência de
que compreender o mundo exige compreender o lugar e a sociedade que se vive. A educação
em parceria com a leitura abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino.
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TDAH E APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar algumas das principais características
relacionadas às necessidades educativas especiais, com ênfase no Transtorno de Déficit de
Atenção. O incentivo para realizar este artigo se deu devido às dificuldades encontradas por
educadores quando os mesmos necessitam trabalhar com crianças que possuem o Transtorno
de Déficit de Atenção e, possivelmente, trazer elementos que contextualizam esse cotidiano
de sala de aula, e a atuação do psicopedagogo pensando em auxiliar outros profissionais da
área da educação para que possam realizar um trabalho efetivo, e eficiente, fazendo com que
todas as crianças possam receber educação.Para isso, este é um estudo sobre o que é TDAH,
suas características, consequências e diagnóstico, bem como as implicações no ambiente escolar, apontando qual o papel da escola e do professor diante da problemática.

Palavras-chave: TDAH; Déficit de Atenção; Aprendizagem; Educação.

1308

Revista Educar FCE - 37 ª Edição - Dezembro/2020

INTRODUÇÃO

O

transtorno do déficit de atenção / hiperatividade (TDAH) ainda é uma questão envolvida em muitos paradigmas no ambiente escolar, que pode ser definido como
alunos mal educados, indisciplinados e, em muitos casos, falta de inteligência,
se apresenta atualmente como um desafio ao educadores e família, torna-se um obstáculo a
mais para ser superado no processo de aprendizagem.
Visando esse tema, pois sabemos que encontrar alunos com essa doença em nossas
aulas é muito comum, por isso devemos estar preparados para lidar com essa particularidade.,
sendo necessário observar que existem diversas especificidades que devem ser observadas
para chegar esta conclusão, pois é um transtorno que está sendo banalizado atualmente em
diversos setores sociais e leva a crer que todos com um comportamento diferente tenham tdah,
necessário olhar as crianças comparando os seus amigos da escola e a partir se observar como
se comportam em relação aos seus pares.
Quando estes comportamentos começam a atrapalhar em todas as áreas da sua vida,
se faz necessário buscar ajuda de um profissional. Após estudos e pesquisas em livros e sites
especializados, o presente trabalho visa expor de maneira clara o que é, quais os sintomas,
tratamentos e acompanhamento psicopedagógico do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade.
Este artigo permite refletir sobre as principais características de comportamento de crianças de TDAH, em como pensar em propostas que que propiciem um melhor desenvolvimento na
escola, algumas questões pedagógicas aplicadas em situações com a existência de dificuldades de aprendizagem, que influenciam e prejudicam o ensino-aprendizagem, e possíveis atitudes
que podem ser tomadas a fim de solucionar ou amenizar esta questão além de visitar o papel
da Psicopedagogia que tem como principal foco de estudo as características da aprendizagem
humana.
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O QUE É TDAH ?
O TDAH é um distúrbio comportamental que envolve o comprometimento da atenção
e hiperatividade, pode ser os dois juntos, pode
acometer 5 a 8 %da população mundial. Ele
acomete ambos os sexos, independentemente
do grau de escolaridade, situação socioeconômica ou nível cultural, o que pode resultar em
sérios prejuízos na qualidade de vida das pessoas que o têm, caso não sejam diagnosticadas e orientadas precocemente (SILVA, 2010,
p. 8).
Se caracteriza uma mudança anatômica do cérebro, a região de quem tem tdah se
desenvolve mais lentamente e fica de um tamanho menor, significa que a região responsável
pela atenção, planejamento fica comprometida, no TDAH o raciocínio está sempre repleto
e não consegue organizar seus pensamentos
e ações.
Normalmente a criança e ou adolescente que manifesta TDAH , apresenta dificuldades importantes como desatenção aos
detalhes, dificuldades em manter o foco em
atividades que exijam maior cognição , tem dificuldades em realizar atividades de forma reta,
onde não conseguem se organizar em hábitos
diários comuns , não relacionam o tempo e o
momento da atividade, mesmo com a orientação de um adulto.
Araújo e Silva (2003) citam que esse
transtorno é considerado também como um
distúrbio biopsicossocial, ou seja, parece haver
fortes fatores genéticos, biológicos, sociais e
vivências, que contribuem para a intensificação
desse problema. O TDAH seria, para o portador, uma maneira diferente de pensar, ocasionando graves dificuldades de relacionamento,
a vida social se torna mais difícil por ser muito impulsiva, onde a criança e adolescente se
desgasta como a família e a escola.

TDAH E CARACTERÍSTICAS DO
TRANSTORNO
A etiologia do TDAH vem sendo pesquisada, a partir da década de 90, porém ainda não se sabe as causas específicas desse
transtorno. Durante anos os cientistas afirmavam que a causa do TDAH era devido a uma
lesão cerebral. Notaram semelhanças entre
pessoas que sofreram lesões cerebrais na porção frontal do cérebro e crianças com o transtorno. Porém, há mais de 20 anos, os cientistas concluíram que a maioria das crianças com
TDAH não possuíam lesões cerebrais. (MOYSÉS, 2011, p.31).
Os fatores ambientais também contribuem, pois os “agentes psicossociais que atuam no funcionamento adaptativo e na saúde
emocional geral da criança, tais como desentendimentos familiares e presença de transtornos mentais nos pais, parecem ter participação
no surgimento e manutenção da doença” (ROMAN,et.al,2003, p.36-37):
Porém, atualmente, a maioria dos estudos de sintomas do TDAH como advindas de uma deficiência
biológica, basicamente de uma disfunção genética
rodada do córtex .Através dos estudos
neuropsicológicos, também sugerem que o TDAH está associado a alterações do córtex pré-frontal e de suas
projeções a estruturas subcríticas, o que caracteriza esse transtorno por frequentesníveis de desatenção, impulsividade hiperatividade, desorganização e
inabilidade social, envolvendo um déficit do sistema
inibitório ou as funções executivas da memória de
trabalho do TDAH (MESSINA, 2006, p. 4 apud BADDELEY,1996 ab).

Os pais trazem os filhos para diagnóstico e descobrem que também apresentam alguns sinais do transtorno, pois é comum ser
um traço familiar, principalmente de mães alcoólatras, pois o álcool afeta o cérebro do bebe, o
meio também causa influencia e contribui para
o desenvolvimento do transtorno com maior ou
menor prejuízo (MESSINA, 2006 apud BADDELEY,1996 ab).
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É uma característica da pessoa, não
existe cura mas sim tratamento e alguns remédios trazem uma melhor qualidade de vida.
Este transtorno tem um grande impacto na vida
familiar, escolar e social da criança (BENCZIK,
2010), pois causa prejuízos no desempenho
escolar, no funcionamento intelectual, nas habilidades sociais e no funcionamento ocupacional (GATTÁS, 2014).
Na infância, normalmente a escola é a
primeira a perceber e a primeira caraterística
e a falta de atenção, tudo é um detrator para
a criança e seu rendimento é menor por conta
da falta de atenção, a inquietude se mexe a
toda hora, a falta de organização em qualquer
espaço da vida social, como não conseguir ver
um filme e seus pertences nunca estarem organizados.
Além disso, as crianças podem apresentar má articulação e fala desorganizada,
implicando dificuldades na organização do
pensamento e das respostas; podem também
apresentar dificuldades na coordenação motora fina, ocasionando problemas com a qualidade da escrita (ANDERSON, 2002).
Mas é importante ressaltar que nem todas as crianças apresentam problemas em todas as áreas, podendo variar na diversidade da
sua manifestação e nos sintomas (BENCZIK,
2010).
Por ser um distúrbio de comportamento
ao qual coexistem interação genética associada a fatores ambientais, é necessário conhecer as etapas de desenvolvimento neuropsicomotor humano e saber diferenciar o que é um
comportamento normal para idade (BENCZIK,
2010).
As primeiras publicações sobre TDAH
se apresentam a mais de 100 anos ,atualmente apresenta muita fundamentação teórica por
especialistas e associações internacionais, e
indica que começa muitas em vezes nos primeiros anos de vida que pode ser percebida com
alterações de sono, alimentação e comportamento inadequado para a idade, as causas do
TDAH são multifatoriais e estejam relacionadas
a alterações neuroquímicas, provavelmente de
origem genética, com a contribuição de fato-

res ambientais ao seu desenvolvimento. Além
disso, traumatismos neonatais, baixo peso no
nascimento, tabagismo e etilismo da mãe na
gravidez também estão correlacionados ao
TDAH (BENCZIK, 2010; GATTÁS, 2014; RIBEIRO, 2013).
Gera atraso no desenvolvimento das
crianças em qualquer que seja o ambiente e
nível sócio econômico. São apontados três sintomas em excesso: déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade a incidência existe
em 5,4% crianças e 3% em adultos em todo o
mundo sendo 4-9 meninos hiperatividade e 1
menina (POLANCZYK, 2003), estes sinais centrais se apresentam em todas elas e os demais
em sua maioria.
Além dos três principais as dificuldade
de lidar com frustrações, irritabilidade excessiva, dificuldade em esperar a sua vez e resolver
com violência seus conflitos, desorganização
motora e espacial em relação a ritmo e persistência motora, que causam uma grande dificuldade a sua aprendizagem, pois a maioria
destas habilidades se faz necessária para que
desenvolvimento em todos os aspectos, sejam
garantidos a todas as crianças e adolescentes
(POLANCZYK, 2003).
Quando se ouve falar de TDAH se
pensa em crianças hiperativas, mas devemos
lembrar que isso não é verdade pois crianças
hiperativas podem não ter TDAH, o que é obrigatório no toda são sintomas de desatenção
qualquer coisa que a distrai não necessariamente um estímulo externo, as vez um estímulo interno quando está em atividade e se
lembra de algo que a leva a outro lugar então
não faz mais sentido e não a realiza mais (POLANCZYK, 2003).
Inteligência e atenção são funções cognitivas separadas e independentes, podemos
ter pessoas inteligentes e extremamente distraídas, a capacidade de aprendizado é favorecida
pela inteligência mas prejudicada pela falta de
atenção em algum nível no prejuízo de aprendizado, a inteligência acima da média frequentemente atingem um nível de sucesso além
do alcance para os que têm um QI mais baixo
(ARNOLD, et. al., 2010).
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O TDAH é associado com características positivas como criatividade, ambição por
realização, tendência ao empreendedorismo, e
pensamento “fora da caixinha” (ARNOLD, et.
al., 2010).
Há duas extensões de sintomas do
TDAH, a desatenção e a hiperatividade acompanhada de impulsividade. O que diferencia a
extensão de desatenção é a identificação, por
exemplo, quando o indivíduo tem dificuldade
em prestar atenção e comete erros advindos
de descuidos, por não prestar atenção aos detalhes (ARNOLD, et. al., 2010).

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO
DENTRO DA ESCOLA
O psicopedagogo tem seu trabalho
voltado para o processo de aprendizagem e
de ensino, desenvolvendo um trabalho junto
ao coordenador e o professor, sendo um especialista em educação visando ter acesso a
dados sobre a rotina escolar do aluno, comportamento nas aulas, rendimentos e resultados,
sua intenção é encontrar a solução para todos
os aspectos que tornam mais difícil a aprendizagem, sejam eles biológicos ou influenciados
pelo meio em que o portador de TDAH está
inserido (ARNOLD, et. al., 2010).
A psicopedagogia reflete profundamente sobre o ato de aprender e ensinar, levando
em conta as realidades inseridas interna ou
externamente da aprendizagem, tomadas em
conjunto. O Psicopedagogo, faz intervenção
no processo de aprendizagem do aluno com
dificuldades com autonomia, que podem ser
de três maneiras: terapêutica, preventiva ou de
inclusão escolar (ARNOLD, et. al., 2010).
A intervenção do psicopedagogo visa
o auxílio ao aluno ajudando a reconstruir suas
habilidades, porém, em conjunto direto com o
acompanhamento pedagógico feito pelo professor. Esse profissional irá ajudar no estímulo, prevenir as dificuldades de aprendizagem,
possibilitar meios dentro da escola para que
o portador de TDAH possa superar seus desafios e contribuindo no processo para que os
problemas anteriores ao seu ingresso na escola não agrave seu desenvolvimento (ARNOLD,
et. al., 2010).

TDAH ESCOLA E APRENDIZAGEM
A mente funciona como um receptor
de alta sensibilidade, nos portadores de TDAH
que tem a impulsividade como característica
forte, a qualquer sinal de contrariedade reagem
automaticamente sem avaliar as características
do objeto que gerou o sinal. A impaciência se
apresenta ao responder precipitadamente antes do término das perguntas, dificuldade de
aguardar a sua vez para falar, interromper ou
dar opiniões em assuntos, causando muitas
dificuldades nos contextos sociais, escolares
(BARKLEY, 1998 apud MESSINA, 2006).
Segundo os autores (1998/ 2006),
as funções executivas são atividades mentais
complexas necessárias para planificar, organizar, guiar, revisar e monitorar o comportamento
necessário para alcançar metas. Ou seja, permitem a auto regulação do comportamento ou
a inibição dos impulsos para podermos executar aquilo que nos propomos a fazer.
Por ser uma doença neurogenética
do sistema executivo do cérebro as funções
executivas, porque os resultados da pesquisa
indicam que a doença prejudica o desenvolvimento de importantes regiões do cérebro (áreas pré-frontais) responsáveis por nossas emoções, motivação e sistemas de recompensa.
As funções executivas incluem autorregulação
emocional, inibição, priorização, monitoramento e controle de atitudes, flexibilidade, planejamento, memória de trabalho e habilidades
organizacionais (BARKLEY, 1998 apud MESSINA, 2006).
Na verdade, a função executiva é todas
as ações e esforços voltados para a realização de uma tarefa. O tratamento do TDAH deve
envolver um método de tratamento do TDAH
que envolve uma abordagem multidisciplinar,
incluindo o uso de drogas à educação psicológica e intervenções psicoterápicas.
Também é importante que as crianças e / ou adolescentes tenham um pouco de
compreensão da doença, do impacto em suas
vidas e do que está acontecendo. Isso ajuda
a evitar esses rótulos e a entender o estilo de
trabalho, ritmo e os métodos de aprendizagem
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são diferentes entre si, mas é principalmente
necessário adaptar-se à situação e encontrar
um método melhor. A conscientização também
pode ajudar crianças, adolescentes e até famílias a evitar o apoio à doença para compensar o déficit (BARKLEY, 1998 apud MESSINA,
2006).
Partindo deste princípio a criança com
TDAH se torna uma queixa frequente na escola,
para pais e professores, e por este motivo os
pais normalmente recorrem com veemência a
neuropediatras, psicólogos e psicopedagogos.
A dificuldade escolar está entre as sete queixas
mais frequentes (BARKLEY, 1998 apud MESSINA, 2006).
Para o SAEB, (Sistema Nacional da
Educação Básica), o desempenho escolar
depende de diferentes fatores: características
da escola (físicas, pedagógicas, qualificação
do professor), da família (nível de escolaridade dos pais, presença dos pais, interação dos
pais com escola e deveres) e do próprio indivíduo (saúde mental, visual, auditiva, nutricional,
etc.).
As crianças que tem TDAH mas tem
inteligência superior de alguma forma será protegida, caso ocorra um diagnóstico mais tardio, e assim compensar de alguma forma para
o prejuízo ser menor e ao chegar no ensino
médio, outras crianças com TDAH frequentemente se destacam em atividades específicas
que permitem a elas se concentrar, tais como
jogos de computador ou tocar piano (Brown,
Reichel & Quinlan, 2009). Baixo desempenho
acadêmico e um gosto maior por atividades artísticas foi interpretada como preguiça muitas
vezes, para muitos isso resultou em atraso no
diagnóstico e no tratamento dos sintomas do
TDAH (BROWN, REICHEL & QUINLAN, 2009).
Na escola podemos perceber que são
crianças que tendem a ser desorganizadas, esquecem material escolar, tarefas a realizar, um
quadro amplo e complexo de sintomas que a
desatenção apresenta na vida das crianças. As
características se manifestam em contextos diferentes mas sendo mais evidenciados no ambiente escolar, não se mantém quietas e não
focam atenção nas atividades, o que causa

mal estar pessoal, influenciando na auto estima também (BROWN, REICHEL & QUINLAN,
2009).
O TDAH leva a dificuldades executivas
da criança (planejamento, organização e síntese, percepção de erros, análise sequencial
e detalhes), problemas afetivos e socialização.Segundo Barkley (1998, apud MESSINA,
2006), as funções executivas são atividades
mentais complexas necessárias, permitem a
auto regulação do comportamento ou a inibição dos impulsos para podermos executar
aquilo que nos propomos a fazer.
As crianças com TDAH apresentam
maior dificuldade para aprendizagem e problemas de desempenho em testes e funcionamento cognitivo em relação aos seus colegas
por dificuldades nas suas habilidades organizacionais. O funcionamento intelectual dessas
crianças é igual a das outras, o TDAH não está
relacionado à falta de capacidade, mas a um
déficit de desempenho (BARKLEY, 1998 apud
MESSINA, 2006).
A maioria das crianças portadoras desse transtorno têm desempenho escolar abaixo
do esperado. Após o diagnóstico de TDAH é
necessário fazer uma trato multidisciplinar ou
multimodal, a família deve estar consciente da
questão, então o contato com a escola será
fundamental para ajudar no desenvolvimento
em relação, além da aprendizagem com orientações específicas para o ambiente escolar, é
necessário ter um um olhar da psicologia na
terapia cognitiva e um fonoaudiólogo que em
parceria farão o apoio ao TDAH (BARKLEY,
1998 apud MESSINA, 2006).
Não há aprendizagem quando não há
atenção, estar envolvido com o que lhe é apresentado para evoluir no processo da aprendizagem é fator fundamental em qualquer situação em sala de aula.
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Na ausência da atenção, o portador
de TDAH não consegue ter sucesso em sua
aprendizagem, portanto é necessário que o
conteúdo e as atividades sejam trabalhados
com esse aluno através de uma didática que
o entretenha, que motive seus interesses, para
que assim haja participação espontânea em
seu desenvolvimento e neste momento o psicopedagogo quem dará orientações para os
professores, com estratégias pedagógicas que
satisfaçam as necessidades do aluno hiperativo e também intervindo nos obstáculos de sua
aprendizagem (BARKLEY, 1998 apud MESSINA, 2006).
Na escola o papel do professor na sala
de aula será o de saber diferenciar o que parece TDAH aquilo que não é, no entanto crianças
que apresentam dificuldades em aprendizado e
comportamento sala de aula são mais dos que
5%, e nem tudo é TDAH. O déficit de atenção
não é uma patologia que necessite uma escola especial, deve ser tratado como os demais
alunos, mas existem assuntos que são mais difíceis para as crianças e adolescentes e será
necessário fazer adaptações curriculares para
que fique garantido as mesmas oportunidades
de aprendizagem, outras visando diminuir a
ocorrência dos comportamentos indesejáveis
que possa prejudicar seu processo pedagógico, logo são crianças que terão um cuidado
diferenciado, especial (BARKLEY, 1998 apud
MESSINA, 2006).
Dentro desta perspectiva devemos observar pontos principais que farão a diferença
na vida do indivíduo com TDAH visando sua
atenção e engajamento para as atividades, o
ideal é que a sala de aula e tenha um número
reduzido de alunos e com uma rotina clara e
organizada, deve se sentar a frente próximo
do professor, e este olhar sempre para criança
para chamar a atenção, intercalando a variação da voz e longe de distrações como janelas
e porta, sala com poucos estímulos visual ou
sonoro e colocar o TDAH próximo as crianças
com maior interesse que o ajudam a regular
a sua atenção, a desorganização causa desconforto e dificuldade , precisa de um tempo
diferente para conseguir realizar as atividades,

ter responsabilidades na sala e ter premiada suas conquistas positivas (BARKLEY, 1998
apud MESSINA, 2006).
Nessa perspectiva, o professor deve
ter um olhar especial presente e atento , mas
cuidando para não marcar e estigmatizar o indivíduo com TDAH, estimular e encorajar pois
são criativos e comprometidos, motivá-lo a todo
tempo com códigos de comunicação e mudar estratégias de incentivo a cada conquista
para favorecer sua aprendizagem ,mas nenhuma dessas estratégias deve reduzir o grau de
sua responsabilidade do indivíduo com TDAH
dentro da sala , mas também é necessário
oferecer tempo para que se distraia um pouco
(BARKLEY, 1998 apud MESSINA, 2006).
O Diálogo é necessário ser firme e afetuoso e mostrar ao indivíduo com TDAH que
está para ajudá-lo a vencer a dificuldade, para
seu maior desenvolvimento juntamente com
a família e demonstrar para o TDAH o quanto sabe da sua dificuldade e está ao seu lado
para apoiá-lo na realização das propostas com
mais segurança e conforto. Uma das formas é
fazer perguntas: como você memoriza melhor,
de forma oral ou escrita? Sempre ouvir o indivíduo com TDAH para encontrar a melhor forma
de atingi-lo (BARKLEY, 1998 apud MESSINA,
2006).
A Didática da aula não pode ser monótona, deve haver uma alteração de voz, reduzir
a velocidade da fala, dramatização, mecanismos audiovisuais e assim o conteúdo chegar
ao TDAH de forma interessante, relacionando
dados teórico a algo prático, assim a criança
com TDAH será motivado, pois são competitivos. Através de enquetes e recompensa positiva, podendo conseguir reter mais atenção
promovendo um melhor desenvolvimento, é
importante lembrar que as inovações não atrapalham o restante da turma e sim que todos
serão favorecidos promovendo a inclusão do
indivíduo com TDAH.
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A criança com TDAH Apresenta dificuldades na hora da leitura e escrita sobretudo a
escrita, para responder uma pergunta, é necessário pensar em várias questões que precisam
ser levadas em conta, pois para elaborarem
uma resposta precisam organizar ideias, ver
como irá escrevê-la, então processar e escrever as respostas, demanda muito tempo, então
o professor deve pensar na possibilidade de
variar as atividades como múltiplas escolhas
verdadeiro ou falso, reunir com setas e uma ou
duas argumentativas, se irá colocar no quadro
,se ir entregar em folha escrita, será oferecido
ao indivíduo com TDAH de forma oral , assim
irá focar na resolução e não na forma que irá
fazer (LIMA, 2010).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como aportes principais os trabalhos de Benczik, (2010); Barkley
(2008) que abordam as temáticas ou questões sobre o tema em questão discutido neste
artigo.
Foram analisados para esta pesquisa,
alguns artigos, entrevistas, citações de livros
e outros trabalhos científicos que discutem e
apresentam reflexões, sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

Para a avaliação do indivíduo com
TDAH é necessário compreender qual a forma
que o deixa mais confortável e seguro para realizá-la, por exemplo se a avaliação for escrita
ela deve ser sucinta, resumida e objetiva, uma
prova ou atividade inteira com mais tempo para
resolução, outras vezes trabalho prático para
terminar em casa, uma prova oral, responder
uma pergunta a cada dia (LIMA, 2010).
O professor quando o indivíduo com
TDAH terminar a avaliação o professor pode
observar rapidamente se a criança não cometeu erros por falta de atenção e fazer com
que ela volte, releia e refaça, e assim ajudar
com que melhorem suas respostas a avaliação
(LIMA, 2010).
Ao atribuir notas seria interessante o
professor compor com trabalho, atividades de
pesquisa de campo, pois na avaliação mais
objetiva não alcança a pontuação necessária
mas em atividades que envolvam seu maior interesse consegue se destacar sendo um reforço positivo (LIMA, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que se tenha êxito com o estudante que tem TDAH e com os demais, é imprescindível que a escola e o professor, assim como os pais, estejam comprometidos em proporcionar
o melhor para esse estudante, vendo-o não apenas como um objeto de trabalho, mas como um
indivíduo desafiante e portador de grandes potencialidades.
No momento em que ambos não cooperarem, ou agirem de forma equivocada, os danos serão duradouros, já que é no ambiente escolar que a criança se desenvolve, aprende, se
socializa e se condiciona a uma rotina. Porém, este deve estar sempre dialogando com a escola
e buscando novas maneiras de concretizar seu objetivo e, assim, proporcionar uma convivência
qualitativa, rica na troca de experiências e conhecimentos.
Apesar do professor não ter conhecimento teórico suficiente para discorrer com propriedade sobre o TDAH, sua prática escolar lhe permite observar, analisar, levantar hipóteses e
adaptar sua metodologia independente do que o sistema lhe oferece; possibilitando que esse
aluno tenha suas diferenças respeitadas e seja realmente incluído na sala de aula regular
Para bem educar, é preciso ser, em ação e palavra, bondade e firmeza. Tais virtudes,
bondade e firmeza, são ainda mais necessárias se o aluno em questão é um portador de Transtorno de Déficit de Atenção. O lado bom de ser TDHA é revelado em uma linguagem redentora e
entusiasmada: é a criatividade que brota fértil dessas mentes inquietas e aceleradas que sempre
têm levado a humanidade adiante”.
Conclui-se a pertinente necessidade de que o professor e os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem estudem, com seriedade, sobre esse tema. Os estudos e pesquisas sobre
TDAH mostram que não é tão simples diagnosticar um indivíduo é necessário envolver coleta
de dados com os pais, com as crianças e com a escola. Porém, apenas a intervenção de um
profissional habilitado pode definir.
Isso não exime o professor e a escola de buscar conhecimento a respeito do assunto. O
professor, na maioria das vezes, é o primeiro a identificar se o aluno tem os sintomas do TDAH.
É preciso conhecer quais as definições, os sintomas e os meios de enfrentamento do distúrbio.
Conhecer o TDAH e buscar meios para enfrentá-lo é, também, evitar consequências
que firam o bem comum. Por fim, quando a escola e a família trabalharem juntas em função da
superação dos distúrbios causados pelo TDAH, o tratamento será eficaz, e os resultados serão
satisfatórios nas relações familiares, no convívio escolar e nas contribuições sociais.
Apesar do professor não ter conhecimento teórico suficiente para discorrer com propriedade sobre o TDAH, sua prática escolar lhe permite observar, analisar, levantar hipóteses e
adaptar sua metodologia independente do que o sistema lhe oferece; possibilitando que esse
aluno tenha suas diferenças respeitadas e seja realmente incluído na sala de aula regular.
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A TEMÁTICA INDÍGENA NO CONTEXTO
ESCOLAR

RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de abordar assuntos relevantes sobre a temática dos
povos indígenas no Currículo Educacional Brasileiro. Tendo como objetivos: analisar documentos, leis, decretos e normativas que tratam da presença indígena no âmbito da educação;
estabelecer um panorama entre as documentações e a desconstrução de preconceitos e estereótipos criados ao longo da história pelo povo brasileiro a respeito da presença indígena em
nosso país. Este artigo está organizado em eixos, que discursarão sobre: as legislações educacionais vigentes; o Currículo da Cidade Povos Indígenas: Orientações Pedagógicas da cidade
de São Paulo; as lideranças indígenas no meio artístico e na literatura; o contexto histórico
da presença indígena no Brasil e os equívocos construídos ao longo do tempo sobre a cultura
indígena. Finalizando com reflexões sobre a importância de abordar esta temática em sala de
aula e de compreender o contexto histórico da luta dos povos indígenas para a conservação
de sua cultura. Esta pesquisa terá como embasamento teórico os trabalhos de autores como
Daniel Munduruku, Cristino Wapichana, Ailton Krenak e Maria Regina Celestino de Almeida.

Palavras-chave: Povos Indígenas; Educação; Preconceitos; Estereótipos; Currículo.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como eixo norteador a presença indígena no Brasil e a abordagem desta temática nos Currículos Educacionais. Serão analisadas as legislações
educacionais brasileiras, incluindo a Lei 11.645 de março de 2008, que trata da
inclusão do ensino da história e cultura indígena nas escolas, além de documentos e propostas
pedagógicas que abordem a temática indígena, como o Currículo da Cidade Povos Indígenas:
Orientações Pedagógicas, documento produzido pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo.
Tendo como objetivos estabelecer um panorama entre as legislações e documentos vigentes e a desconstrução de preconceitos e estereótipos criados ao longo do tempo pelo povo
brasileiro sobre os povos indígenas, além de buscar propostas e referências pedagógicas que
valorizem estas culturas. A educação tem um poder transformador, pode melhorar a sociedade
como um todo quando colabora para a construção da equidade social e do respeito às diversidades culturais presentes no território brasileiro.
Com este estudo sobre a temática indígena pretendo contribuir com educadores que
assim como eu, buscam compreender o cenário histórico e cultural do nosso país. Conhecer a
temática indígena em sua riqueza de manifestações é de grande valor para uma atuação crítica
e consciente junto aos educandos.
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São definidas como finalidades da Educação, o pleno desenvolvimento do educando
e o preparo para o exercício da cidadania. Além
disso, os estabelecimentos de ensino deverão
elaborar e executar uma proposta pedagógica
inclusiva; promover meios de integrar escola,
famílias e comunidade; contribuir com a formação de atitudes e valores e o fortalecimento
A educação brasileira tem passado por
da solidariedade e do respeito às diversidades
constantes transformações. Com a promulgaculturais (BRASIL, 2008).
ção da Constituição de 1988, a educação passa a ser o primeiro direito social. O ensino funEsta nova abordagem da educação nadamental é considerado um direito de todos,
cional, aliada a movimentos sociais pelo forindependente das diferenças de etnia, idade,
talecimento da democracia no país e diversas
sexo ou deficiências (BRASIL, 2008).
manifestações pela garantia de direitos, como
as lutas dos povos indígenas pelo reconheciA educação pública gratuita torna-se
mento de sua história, cultura e participação
princípio em âmbito nacional, reflexo do cenána composição étnica brasileira, dão origem a
rio pós-ditadura, marcado por intensos movinovos olhares no âmbito educacional e culmimentos sociais por todos os cantos do país,
nam com promulgação de novas leis (BRASIL,
que clamavam por igualdade e garantia de di2008).
reitos básicos dos cidadãos (BRASIL, 2008).

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
BRASILEIRA, DOCUMENTOS,
PROPOSTAS E REFERÊNCIAS
PEDAGÓGICAS DENTRO DA
TEMÁTICA INDÍGENA

Em 1996, ocorre a promulgação da
Lei de diretrizes e bases da educação nacional 9394/96, o cenário educacional brasileiro
adquire o caráter atual, estas normativas e parâmetros regem o ensino até os dias de hoje.
São instituídos princípios como igualdade, liberdade, tolerância, gestão democrática e valorização dos saberes trazidos pelos educandos
(BRASIL, 2008).
Os órgãos dos Poderes Públicos, os
estabelecimentos de ensino e seus profissionais, têm suas atribuições definidas para garantir uma educação gratuita com um padrão
mínimo de qualidade e igualitário, dentro da
diversidade de culturas e regiões do país. Para
garantir o acesso dos estudantes são criados
programas suplementares: material escolar,
alimentação, transporte e assistência à saúde
(BRASIL, 2008).

Neste percurso ocorre a inclusão da
temática indígena no cenário educacional. A
cultura indígena tratada muitas vezes de maneira equivocada nas unidades educacionais
tem uma nova proposta. Em 10 de março de
2008 é sancionada a lei 11.645, que altera a
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 09 de janeiro
de 2003, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena”. O artigo 26A passa a vigorar com a
seguinte redação:
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Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de
ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este
artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como
o estudo da história da África e dos africanos, a luta
dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na
formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à história do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras (BRASIL, 2008).

É fundamental que durante a construção de uma proposta pedagógica sejam considerados os aspectos sociais e culturais dos
povos originários, para que os educandos tenham a oportunidade de apropriar-se de uma
história real, livre de preconceitos e estereótipos. Do mesmo modo, todos os livros e materiais didáticos utilizados devem ser revistos
para eliminar abordagens distorcidas sobre os
povos indígenas, impostas pelos povos colonizadores (BRASIL, 2008).

CURRÍCULO DA CIDADE POVOS
INDÍGENAS: ORIENTAÇÕES
PEDAGÓGICAS
Diante deste contexto de valorização e
reconhecimento da cultura indígena no ambiente escolar, a Secretaria Municipal de Educação
da cidade de São Paulo, construiu em conjunto
com os educadores de etnias indígenas Daniel
Munduruku e Cristino Wapichana o Currículo
da Cidade Povos Indígenas: Orientações Pedagógicas. Sendo publicado em agosto de 2019.

Esta Lei surge como uma medida de
reparação das consequências de uma sociedade que durante séculos negligenciou a história e a cultura indígena, está sempre esteve à
margem do contexto social e fora da escola. E
quando abordada, apresentava distorções, reEste documento é a garantia do resforçando estereótipos. Como por exemplo, na peito às diversidades culturais presentes em
comemoração do dia 19 de abril, atribuído ao nosso país, além de promover a construção
dia do índio (BRASIL, 2008).
da identidade brasileira a partir da história dos
primeiros habitantes destas terras, trazendo à
Esta data não é comemorada pelos tona, a devida importância dos povos origináindígenas, é considerada uma data onde são rios na formação da nossa cultura.
reforçados estereótipos, com abordagens superficiais das características indígenas, como
O material é repleto de reflexões e naruma figura fictícia criada em romances brasilei- rativas, em um diálogo profundo e poético dos
ros históricos ou em uma pintura no rosto das autores com os educadores, para que cada
crianças. A Organização das Nações Unidas um encontre em si o significado do que é ser
instituiu o dia 09 de agosto como a data inter- indígena. É esta representação que os educanacional para celebrar e reconhecer a cultura dores levarão para as salas de aula. Além de
indígena. O Agosto indígena é um tempo para ser um material repleto de sugestões de ativipropor celebrações e ações de valorização dades sobre a temática indígena, é uma fonte
destes povos em âmbito mundial (BRASIL, de reflexão, com enredos contados a partir das
2008).
vivências do Cristiano Wapichana e do Daniel
Munduruku.
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O documento traz sugestões de leituras, narrativas, vídeos, entre outros. E diversas propostas pedagógicas, da educação infantil aos demais segmentos escolares. São
propostas de jogos e brincadeiras, grafismos
e pinturas corporais, cultura material, narrativas, contação de histórias, músicas e danças
(KAMBEBA, 2013).
Sendo a educação infantil a primeira
etapa da educação básica, é essencial que a
abordagem da temática indígena aconteça nas
unidades escolares destinadas a esta faixa etária. É na primeira infância que bebês e crianças constroem princípios e conhecimentos que
acompanharão todo o processo educativo. Se
as crianças desde pequenas conhecerem a
cultura indígena de forma íntegra, real, livre de
estereótipos e preconceitos, maiores serão as
chances de crescerem com princípios de respeito e valorização das diversidades culturais
brasileiras (KAMBEBA, 2013).
E é de grande importância que os
educadores busquem referências e materiais
produzidos por educadores e autores pertencentes às etnias indígenas, há uma enorme
quantidade de material disponível: livros, produções audiovisuais, pinturas, poemas, canções,
entre outros, produzidos a partir das vivências
de indígenas artistas, escritores, compositores
e produtores de materiais audiovisuais (KAMBEBA, 2013).
Os autores propõem também a desconstrução de termos equivocados que foram
direcionados aos povos indígenas ao longo
do tempo. Indígena sim. Índio não! Essa denominação é carregada de preconceitos, termo
dado pelo colonizador que não representa a
diversidade dos povos indígenas. É um termo
reducionista, genérico, tratando todos os indígenas como se fossem iguais, desconsiderando as diferenças de culturas, características,
línguas, existentes entre eles. Portanto o termo
correto a ser utilizado é indígena. Este pertence
a um povo específico e carrega com ele uma
enorme diversidade cultural e características
próprias (KAMBEBA, 2013).

Outro termo a ser substituído é tribo.
Também é um termo dado pelo colonizador,
reducionista e carregado de estereótipos. Os
indígenas pertencem a povos e não tribos. Povos únicos com nomes, línguas, características, culturas e localizações diferentes. São os
povos Munduruku, Wapichana, Xavante, Guarani, Kayapó, entre outros, espalhados por todos
os estados brasileiros, do norte ao sul do país.
O material também traz reflexões sobre
a origem da nação brasileira. Os povos indígenas já estavam aqui há milhares de anos
quando chegaram os portugueses a esta terra, propondo assim uma desconstrução dessa
imagem de descobrimento do Brasil.
Em seguida faz um panorama das legislações dirigidas aos povos indígenas ao
longo dos anos. As lutas e resistências destes povos pela garantia dos seus direitos e das
suas terras. Passando pelas diversas visões
equivocadas que marcaram a representação
da imagem dos indígenas no Brasil, já tivemos
o indígena “selvagem”, o “romantizado” muito
presente na literatura clássica brasileira, o indígena que precisa da proteção do Estado, que
não é capaz de gerir o seu povo, entre tantas
outras.
No entanto, a história pode comprovar
que a resistência indígena segue persistente
há anos, lutando pela conservação das florestas, das terras que são suas por direito, pela
valorização da sua cultura e o respeito às características dos seus povos.
Os indígenas estão na política, na educação, na arte e em todos os segmentos sociais. Muitos hoje vivem nas cidades e não deixaram suas origens, continuam pertencentes
aos seus povos e fazem das tecnologias as
suas novas ferramentas de luta e preservação
da sua cultura.
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Um dos movimentos de luta e resistência é o artivismo indígena (arte+ativismo), são
jovens indígenas que hoje vivem nos grandes
centros urbanos e fazem da arte um meio de
expressão e valorização da sua cultura.

O bem viver é uma relação entre o homem e a natureza, de profundo respeito e da
extrema percepção de que todos os seres vivos
estão interligados, cuidando do outro e zelando
pelo coletivo. A cidade perdeu o sentimento de
pertencimento, tornou-se apenas uma obserEntre eles estão Denilson Baniwa, Ail- vadora da natureza. Os indígenas cuidam da
ton Krenak, Jaider Esbell, Daiara Figueroa, natureza como se fosse um ser humano (KAMMárcia Kambeba, além dos colaboradores do BEBA, 2013):
Currículo da Cidade Povos Indígenas, Daniel
Munduruku e Cristino Wapichana e tantos ou- [...] Hoje, no mundo em que vivo /Minha selva, em
tros artistas em múltiplas linguagens e produ- pedra se tornou /Não tenho a calma de outrora /
tores de cultura voltados à temática indígena. Minha rotina também já mudou/Em convívio com a

ATIVISTAS INDÍGENAS BRASILEIROS
Márcia Wayna Kambeba nasceu no
Amazonas, do povo Omágua/Kambeba. Mora
hoje em Belém, no Pará. É mestre em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas
(UFAM). Poetisa, cantora, compositora, fotógrafa e ativista, aborda em seus trabalhos a
identidade dos povos indígenas, a questão da
territorialidade e do espaço das mulheres indígenas.
Márcia faz das palavras, da educação,
da poesia e do canto, da arte, da tradição, da
política e da intervenção legislativa, as suas armas de resistência e luta pela preservação da
sua cultura. Autora de obras literárias e poesias.
Kambeba afirma o inverso do discurso
comum que defende a adaptação do indígena
às práticas ocidentais, para a poetisa é urgente
que os não indígenas, se integrem aos povos
originários e aprendam com eles, modificando
a forma como enxergam o tempo, entendendo a importância de compreender o passado, para poder vivenciar o futuro (KAMBEBA,
2013).

sociedade/Minha cara de ‘índia’ não se transformou
/Posso ser quem tu és/Sem perder a essência que
sou/Mantenho meu ser indígena/Na minha Identidade/Falando da importância do meu povo/Mesmo vivendo na cidade (KAMBEBA, 2013, p. 23).

Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu
em Minas Gerais, do povo Krenak é um líder
indígena, ambientalista e escritor brasileiro,
considerado uma das maiores lideranças do
movimento indígena, possui reconhecimento
internacional. Um artista múltiplo produz artesanato, pintura, escultura, desenho, escrita, também é roteirista e radialista. Um dos maiores
ativistas indígenas, ao longo do tempo atuou
durante a elaboração da Constituição de 1988,
que garantiu alguns direitos básicos aos povos
originários.
Em uma de suas obras “A vida não
é útil” Ailton apresenta um sistema baseado
na experiência de vida dos povos originários,
onde a vida e as vivências do mundo não se
resumem aos modelos europeus, talvez seja o
momento de enxergar que a vida é inútil e surpreendente. “Nunca vai ocorrer a um peixinho
que o oceano tem que ser útil, o oceano é a
vida. Mas nós somos o tempo inteiro cobrados
a fazer coisas úteis. É por isso que muita gente
morre cedo, desiste dessa bobagem toda e vai
embora” cita (KRENAK, 2019).
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É urgente a necessidade de ouvirmos
O artista já participou de exposições
o que a natureza tem nos dito de forma gri- individuais, coletivas e internacionais. Em
tante, pelos inúmeros e recorrentes desastres 2019 esteve no Centro Cultural Banco do Braambientais:
sil (CCBB) em quatro capitais brasileiras com
a exposição “Vaivém”. No mesmo ano foi ao
Sentimo-nos como se estivéssemos soltos num cos- Canadá, ao lado de artistas indígenas como
mos vazio de sentido e desresponsabiliza-os de uma Jaider Esbell (do povo MaKuxi), para o simpóética que possa ser compartilhada, mas sentimos o sio Arctic Amazon, evento que reuniu povos
peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos originários do Ártico e da Amazônia para dialoalertados o tempo todo para as consequências des- garem sobre estratégias para o enfrentamento
sas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos das questões ambientais (KRENAK, 2019).
dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez
ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar os outros, mas
para salvar a nós mesmos (KRENAK, 2019, p.44).

Em seguida esteve na França onde realizou a pintura de um mural de 42 metros em
Bordeaux no evento Clímax Festival – Global
Denilson Baniwa nasceu no Amazonas. Warming.
É um artista de múltiplas linguagens, que faz da
Denilson também é um dos fundadoarte uma forma de luta pelos direitos dos povos
indígenas. Antropófago, apropria-se de lingua- res da rádio Yandê, um meio de comunicação
gens ocidentais para se colonizá-las em suas que atua na valorização dos povos indígenas
obras, rompendo paradigmas e abrindo cami- no Brasil. Baniwa considera essencial que as
nhos ao protagonismo dos indígenas no territó- pessoas questionem-se sobre onde estão os
rio brasileiro. Ganhador do prêmio PIPA Online artistas indígenas e seus trabalhos, pois há
de 2019, com a exposição “Terra Brasilis: o agro uma enorme produção de diversas formas de
não é pop!” de 2018 que ocorreu no Rio de Ja- artes que podem ser conhecidas, apreciadas
neiro. A premiação é uma iniciativa do Instituto e valorizadas pela sociedade brasileira (KREPIPA, criado em 2010 é um dos mais relevantes NAK, 2019).
na área de artes visuais (KRENAK, 2019).
Jaider Esbell nasceu em Roraima, é
Denilson iniciou sua trajetória artística, artista, escritor e produtor cultural indígena da
a partir da observação das mulheres indígenas etnia Makuxi. Em 2007 concluiu o Curso de
que construíam artefatos e utensílios na aldeia Geografia. Esbell sempre praticou a arte da esem que cresceu, e também do contato com crita e desenho. Em 2012, lançou o seu primeias pinturas corporais, realizadas por seu povo ro livro, Terreiro de Makunaima – Mitos, lendas
em rituais e tradições. Umas das característi- e estórias em vivências. Em 2013, dedicou-se
cas mais marcantes de suas obras é a valori- à pintura e participou da Exposição Coletiva
zação da cultura indígena. É resistência e luta e Latinoameríndia MIRA – Artes Visuais Conpara conscientizar a sociedade sobre as for- temporâneas dos Povos Indígenas (KRENAK,
mas estereotipadas que foram atribuídas aos 2019).
indígenas, é dar voz aos mais de 300 povos
Desde então, fez várias exposições coque compõem o território brasileiro.
letivas, viagens, itinerâncias, publicou outros livros, artigos, produziu um rico material artístico
que encontra- se distribuído nas mais variadas
mídias (KRENAK, 2019).
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Esbell produziu uma coleção de obras
em preto e branco inspiradas nos problemas
ambientais que assombraram a floresta Amazônica ao longo dos anos. São impressões, reflexões, questionamentos sobre a vida e a exploração e devastação da floresta, traduzidas
em pinturas (KRENAK, 2019).

A obra é parte da 5ª edição do Circuito de Arte Urbana (Cura), realizado em Belo
Horizonte, onde Daiara faz um alerta sobre a
importância da preservação da natureza para
o bem estar de todos. O menino Rio, filho das
matas, faz alusão ao fato de que para que exista água, é necessária a floresta. Nas palavras
de Daiara, ‘‘os rios são os avôs, todo avô já foi
menino e todo rio tem mãe. E essa mãe é a
A obra de abertura da coletânea Esmãe natureza”.
bell apresenta uma frase reflexiva sobre os impulsos consumistas dos seres humanos “Era
Além destes artistas múltiplos e ricos
uma vez Amazônia. Cada um de nós destrói a em cultura e conhecimento, referências na tenatureza, o Futuro, na medida da construção mática indígena, temos também os educadode nosso Presente, na nossa fardo felicidade res Daniel Munduruku e Cristino Wapichana,
pseudo merecida […]” (KRENAK, 2019).
colaboradores do Currículo da Cidade Povos
Indígenas da cidade de São Paulo. Ambos são
Daiara Tukano nasceu em São Paulo, referências na área educacional, já publicaram
em uma família de lideranças indígenas, forte- diversos livros voltados para o público infantomente atuante no contexto brasileiro. Da etnia juvenil, ganhando premiações e concursos.
Tukano do estado do Amazonas. Daiara é educadora, comunicadora e artista plástica. Mora
Daniel Munduruku nasceu no Pará, perem Brasília, é correspondente da web rádio in- tence à etnia Munduruku, é escritor premiado e
dígena Yandê.
educador. Fez pós-doutorado em literatura pela
Universidade Federal de São Carlos, autor de
É pesquisadora do pensamento deco- mais de 50 obras literárias, a maioria voltada
lonial. Movimento que busca resgatar a idenpara o público infantojuvenil. Recebeu prêmios
tidade, a autoestima e a memória dos povos
nacionais e internacionais como o Jabuti e o
originários, que foram silenciados ao longo do
tempo, durante a colonização que considera- Prêmio Manjeet Singh para a Promoção da Tova o diferente inferior, desqualificando-o. Esse lerância e da Não Violência – UNESCO.
pensamento fez com que todas as referências
viessem dos povos europeus e o que fosse diferente deste padrão deveria ser colocado à
margem. A luta pela descolonização do pensamento envolve valorizar e dar espaço e voz
para a cultura dos povos presentes no território
brasileiro.
Daiara Tukano é autora do maior mural feito por uma artista indígena no mundo.
A obra encontra-se em Belo Horizonte, Minas
Gerais, no edifício Levy, na Avenida Amazonas, tem 1000m², retrata uma mulher indígena
segurando uma criança no colo e recebeu o
significativo nome “Selva, Mãe do Rio Menino”.

É um ativista referência engajado no
Movimento Indígena Brasileiro. Daniel começou sua relação com a literatura contando histórias para crianças em escolas. Da curiosidade infantil por seus contos, surgiu um desejo
de escrevê-los. Na Universidade de São Paulo,
conheceu a escritora Lilia Schwarcz, uma das
fundadoras da Companhia das Letras, onde
lançou o seu primeiro livro infantil, “Histórias
de índio”, em 1996. Hoje já soma mais de 50
títulos publicados (KRENAK, 2019).
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Cristino nasceu em Roraima, da etnia
Wapichana, é músico, compositor, escritor
premiado e contador de histórias. Desenvolve
projetos de vivências culturais, educativas e recreativas sobre a cultura indígena, Seu livro A
Boca da Noite, foi traduzido em sueco e recebeu a Estrela de Prata, do prêmio internacional
Peter Pan na Suécia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica e
de abordagem exploratória teve como princípio
norteador um levantamento de publicações e
documentos teóricos dos autores Munduruku
e Wapichana (2019); Almeida (2010); Krenak
(2019); para melhor compreender a presença
da temática indígena na educação brasileira.

Vencedor também do 4° concurso Tamoio de literatura pela FNLIJ – Fundação NaForam analisados, artigos, documentácional do Livro Infantil e Juvenil 2007 com a rios, legislações, teses, publicações e outros
obra “A Onça e o Fogo”.
trabalhos científicos que discursam e apresentam reflexões e sugestões que podem contriSeu interesse artístico começou na in- buir para um aprofundamento do tema aprefância pela música. Acredita que a música e a sentado neste artigo e desta forma desconstruir
literatura são muito próximas e caminham jun- preconceitos, estereótipos e equívocos acerca
tas. Cristino relata ter encontrado resistência dos povos indígenas do Brasil.
de alguns setores em aceitar as produções de
literatura indígena, mas com persistência conseguiu publicar suas obras e hoje às premiações revelam o teor riquíssimo das criações.
Juntos, Cristino e Daniel como diretor, compõem o Instituto UK’A (Casa dos Saberes Ancestrais), uma organização sem fins
lucrativos, de caráter educativo e cultural. Cujo
objetivo principal é proporcionar à sociedade
conhecimentos educativos sobre a temática
indígena, instituída em caráter obrigatório pela
Lei 11.645/08 no currículo escolar brasileiro.
É um local de apoio para produção de
livros e materiais sobre a cultura indígena, um
local dirigido e criado por indígenas, para publicar trabalhos e promover eventos educacionais, como a Caravana Mekukradjá, que leva
autores indígenas em diferentes localidades
brasileiras, além de parcerias culturais com o
SESC, por exemplo, onde indígenas participam
de mesas de conversas e debates.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa em busca de referências legislativas, propostas educacionais e documentos
que abordem a temática indígena no contexto escolar brasileiro, trouxe informações relevantes
sobre o assunto. A lei norteadora da abordagem da cultura indígena no ambiente escolar é a
11.645 de 2008, que inclui na LDB 9394/96 a obrigatoriedade da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena”.
Embora esta alteração tenha sido um passo em direção à valorização da cultura dos povos indígenas, aconteceu o que ocorre com muitas leis brasileiras, não há uma legislação específica para nortear a aplicação do que é proposto na legislação, ficando a cargo da interpretação
de cada segmento escolar, a organização das diretrizes para a execução da lei.
Com isso é comum, que a lei fique esquecida nos documentos oficiais e pouco seja
praticada, ainda são poucas as ações pedagógicas voltadas aos povos indígenas que ocorrem
no contexto escolar e algumas vezes na tentativa de praticar a orientação são propostas ações
educativas superficiais sobre a temática indígena, que reforçam os estereótipos e preconceitos
construídos ao longo do tempo.
Entretanto também foi possível observar uma ação muito pontual e consistente sobre a
temática, na cidade de São Paulo. Em 2019 foi publicado pela Secretaria Municipal de Educação
paulistana o Currículo da Cidade Povos Indígenas: Orientações Pedagógicas, para a construção do material a Secretaria contou com as vivências e a colaboração de Cristino Wapichana e
Daniel Munduruku, educadores pertencentes às etnias indígenas. Sendo esta, uma ação imprescindível, ao abordar a temática indígena é essencial utilizar referências e materiais construídos
por pessoas que vivenciam a cultura indígena no seu dia a dia, que possuem experiências reais.
Ao longo da pesquisa bibliográfica foi possível encontrar diversos materiais audiovisuais,
produções literárias, obras artísticas, canções, entre outras manifestações culturais produzidas
por artistas de múltiplas linguagens pertencentes às etnias indígenas. Estas produções podem
servir como um norteador para o trabalho pedagógico sobre a temática nas unidades escolares.
São diversos os ensinamentos de vida que os povos indígenas têm para compartilhar e
que podem contribuir com a formação integral dos educandos. Um PPP (Projeto Político Pedagógico) que contemple ações de valorização e conhecimento desta rica cultura desde a educação
infantil, período em que bebês e crianças iniciam a construção de valores e apropriação da cultura ao redor, pode ser extremamente enriquecedor. O contato com diferentes elementos culturais,
desde a primeira infância, favorece a construção do respeito à diversidade e proporciona a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, ampliando a expressão em múltiplas linguagens.
As aldeias indígenas organizam as rotinas e relações com base no conceito de comunidade, onde todos são responsáveis pelo entorno e pelos membros da aldeia. Essa noção de
coletividade faz-se urgente e necessária nos dias atuais, em que o individualismo está cada vez
mais forte e interiorizado nas pessoas. Cuidar de outra pessoa é cuidar de si também, cuidar do
espaço coletivo é cuidar do seu espaço também. Como integrantes de uma sociedade, todas as
ações individuais estão interligadas e afetam a todos de forma direta ou indireta.
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Com os povos indígenas também podemos observar uma relação de profunda conexão
e respeito com todos os seres e elementos da natureza. A vida na cidade tira das pessoas a
sensação de pertencimento. O meio natural passa a ser algo distante e apenas observável, é
como se perdessem com o ritmo de vida urbano essa conexão com os elementos naturais.
Os povos originários tem a consciência da importância da natureza para a sobrevivência
humana e agem de forma coerente pois perceberam desde os primórdios que todos estamos
interligados e todas as ações humanas interferem na harmonia do planeta. A frequência e a gravidade dos desastres naturais gritam a urgência de repensar nossas condutas.
Repensar a sociedade do consumo exagerado, reduzir o que for possível, reciclar os
materiais que puderem passar por este processo e reutilizar materialidades sempre que houver
essa possibilidade. Como seres extremamente dependentes na natureza, não podemos enxergá-la como um “armazém”, de onde apenas retiramos os produtos que precisamos. É preciso
cuidar, cultivar, respeitar os ciclos naturais, preservar os ambientes e os seres vivos. O planeta
depende desta consciência ambiental estendida a todos os cidadãos, aos produtores agrícolas,
aos proprietários industriais, aos setores legislativos, aos governantes. Além de medidas e políticas ambientais eficientes para a preservação do meio ambiente.
Consciência que os povos originários possuem desde os primórdios da civilização. Não
são os indígenas que devem integrar-se à sociedade atual e sim os não indígenas que com
urgência devem apropriar-se dos ensinamentos e dos olhares que a cultura indígena nos proporciona. Que as escolas sejam a ponte, o elo entre os educandos, as famílias, as comunidades e
a riqueza desta cultura tão necessária nos dias de hoje, por meio de propostas pedagógicas de
valorização e conhecimento da temática indígena nos contextos escolares:
Quando eu sugeri que falaria do sonho e da terra, eu queria comunicar a vocês um lugar,
uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa
instituição do sonho não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício
disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia (KRENAK,
2019, p. 51).
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