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EDITORIAL
O TEMPO COMO PROTAGONISTA DA HISTÓRIA

Em tempos de pandemia, permeados pela interação
on-line, nós nos vemos diante de um dispositivo móvel
participando das atividades da vida cotidiana. Não há,
nesse momento histórico da humanidade, quem não
tenha experimentado os recursos tecnológicos para
estar em contato com o outro.
Nesse contexto, como Contadora de Histórias e Docente do Ensino Superior, eu me vejo na necessidade da
prática permeada pelas narrativas da vida humana. O
ser humano é regido por discursos cuja organização
pertence à ordem da narrativa. Narramos, às vezes
de forma imperceptível, sobre fatos, acontecimentos,
aportes teóricos, contextos pedagógicos, cronogramas,
diários, estudos, enfim, narrar é viver e é o meio para a
voz humana.
O tempo. Sim, o tempo em que estamos vivendo.
Falo do tempo em todas as possibilidades de contexto
que o termo possa assumir na língua portuguesa. O
tempo, como momento, como espera, como duração,
como categoria verbal, como presente, passado ou
futuro. Convido você, caro leitor, a estar no tempo de
agora, assim, exatamente como está, mas eu ouso lhe
convidar a não perdê-lo! Convido-o, então, a observar,
para então, narrar. Eu vou lhe contar uma história!
Ao contemplar as estações do ano em suas nuances
diferenciadas de acordo com o clima em cada país, eu,
pesquisadora da língua e da linguística, que trabalho
com o ensino da língua estrangeira para brasileiros,
fiquei pensando que, pelo fato das estações não serem
tão bem definidas no Brasil, isso influa na aquisição
dos tempos e modos verbais. Sei lá? Só uma hipótese
de professor em tempos de confinamento. Mas, já
percebi que nas línguas estrangeiras, com as quais
tive contato, inglês, espanhol e francês, os marcadores

temporais são muito mais evidentes e associados
aos usos dos tempos verbais. Na língua portuguesa,
na variedade brasileira, essa é uma dificuldade do
falante quando há uma tentativa de associar o uso
do verbo ao marcador temporal. Pois bem, em uma
das minhas idas para a fazenda, tentando fugir da
histeria da cidade e da loucura semestral docente, eu
me deparei como uma cerca de bambu inacabada,
lá no campo. Inconformada com a incompletude do
serviço e treinada às demandas imediatistas que a vida
laboral urbana me impõe, aproximei-me do operário
que cuidava dos arredores da casa e questionei-lhe
sobre o porquê da “imperfeição”. Quando ele me deu
a resposta mais óbvia que só cabe na cabeça de um
habitante rural: - preciso esperar a lua minguante
para acabar de cortar os bambus e então
terminar a cerca. Fui arrebatada pela sabedoria,
cuja fonte havia sido, para mim, tão desmerecida por
anos a fio vivendo na cidade grande e buscando
pelo conhecimento em tantas obras e figuras cujos
argumentos estão baseados na estrutura sedimentada
da cultura acadêmica. É preciso esperar o tempo
certo, a lua certa, a estação definida para, então,
terminar o que parece ser tão automático. É preciso
deixar descansar a massa, fermentar o pensamento,
amadurecer a história para deixar fluir a verdade.
Somos protagonistas da história, das narrativas, da
escutatória, somos movidos por narrativas. A docência
de hoje e o aluno de agora, comporão um importante
capítulo da história da educação. Os marcadores temporais e os tempos verbais parecem ter se perdido na
linha cronológica do último ano, mas hão de se organizar com a espera e com a escuta ativa. Narrar, pode
ser o melhor encontro na linha cronológica da vida.
Profª. Dra. Maria Sílvia Rodrigues-Alves
Tem PÓS-DOC em Linguística, PNPD/CAPESUNIFRAN, é DOUTORA e MESTRE em Linguística
e Língua Portuguesa pela UNESP de Araraquara e
ESPECIALISTA em Língua Portuguesa e Literatura.
Possui Graduação em Letras Português Espanhol
pela Universidade Federal de São Carlos (2004) e
pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina.
É membro do Grupo PARE (Pesquisa em
Argumentação e Retórica), certificado pelo CNPq,
e da APEESP (Associação de Professores de
Espanhol do Estado de São Paulo). Atualmente é
DOCENTE de Língua Espanhola do Curso de Letras
do Uni-FACEF e da FATEC-Franca. É Contadora de
Histórias.
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REGISTROS NO ENSINO FUNDAMENTAL II NUMA
PERSPECTIVA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA
RESUMO: À medida que o conhecimento sobre desenvolvimento e aprendizado humano
cresce rapidamente, também aumenta a oportunidade de moldar práticas educacionais
mais eficazes. Aproveitar esses avanços, no entanto, requer a integração de ideias em
vários campos - das biológicas e neurociências às psicologias, sociologia, ciências do
desenvolvimento e da aprendizagem - e conectá-las ao conhecimento de abordagens
bem-sucedidas que estão surgindo na educação. Este artigo procura contribuir com esse
processo, traçando as implicações para as práticas da escola e da sala de aula de um
consenso emergente sobre a ciência da aprendizagem e desenvolvimento.

Palavras-chave: Conhecimento; Aprendizagem; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

s principais insights da ciência do aprendizado e do desenvolvimento são que o cérebro e o desenvolvimento de inteligências e capacidades são maleáveis e o “desenvolvimento do cérebro é um processo dependente da experiência” (CANTOR et al.,
2018p. 5), que ativa vias neurais que permitem novos tipos de pensamento e desempenho.
Em função das experiências, as capacidades cerebrais e humanas crescem ao longo de todo
o continuum de desenvolvimento e em todo o espectro de desenvolvimento (físico, cognitivo, afetivo)
de maneiras interativas.
O que acontece em um domínio influencia o que acontece em outros. Por exemplo, as emoções podem desencadear ou bloquear o aprendizado. As emoções e os contextos sociais moldam
as conexões neurais que contribuem para a atenção, concentração e memória, para a transferência
e aplicação de conhecimento.
Compreender como os processos de desenvolvimento se desenrolam ao longo do tempo e
interagem em diferentes contextos pode contribuir para projetos mais favoráveis para ambientes de
aprendizado. Além disso, as tendências gerais de desenvolvimento são modificadas por interações
entre aspectos únicos da criança e seus contextos de família, comunidade e sala de aula. Como
resultado, as crianças têm necessidades e trajetórias individuais que exigem instruções e apoios
diferenciados para permitir um crescimento ideal em competência, confiança e motivação.
Cada período da vida humana é caracterizado por comportamentos que refletem estruturas
cognitivas qualitativamente superiores. Nos dois primeiros anos de vida, o desenvolvimento da inteligência pode ser compreendido como incorporando os períodos anteriores.
O novo período não substitui o velho, mas o supera. Da mesma forma, cada ciclo do desenvolvimento ajuda a explicar o próximo. Assim acontece durante todo o curso do desenvolvimento
cognitivo. O educador precisa agir frente às necessidades apresentadas, tomando a iniciativa de
trabalhar com os alunos, com os outros professores e com a comunidade, na tentativa de modificar
ou melhorar esta situação pela qual a escola e o aluno passam.
Os professores de Ensino Fundamental II, precisam encorajar-se social e politicamente, percebendo as possibilidades da ação social e cultural, na luta pela transformação das estruturas
opressivas da sociedade na qual estão inseridos. É essencial que o professor tenha conhecimento
sobre as principais teorias e práticas que estudam a aprendizagem e o desenvolvimento, podendo
estimular os aprendizes para a produção de informações. As atitudes do professor em sala de aula
são determinantes para despertá-los e incentivá-los,
É esta percepção do homem e da mulher como seres “programados, mas para aprender” e,
portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, que me faz entender a prática educativa
como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de
educadores e educando (FREIRE, 2006, p. 145).
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Outro fator que desperta o estímulo de ambos os sujeitos do processo escolar é a relação
professor-aluno que também será proveniente das práticas pedagógicas do cotidiano.
É fundamental que o professor conheça ao máximo a realidade de cada aluno para que possa
desenvolver e utilizar ferramentas que reduzam a defasagem no aprendizado.
Dentre essas ferramentas, a comunicação colabora, de forma acentuada, para que professores e alunos consigam conviver dentro da sala de aula de forma atraente. Durante sua formação, o
contato que professores de História têm com outros campos do conhecimento devem ser utilizados
como instrumentos para transformar a coexistência na sala de aula em algo prazeroso.
O professor dos primeiros anos da Educação Básica deve ficar atento aos livros didáticos,
pois com a consolidação do capitalismo, o livro tornou-se uma mercadoria. A cada início de ano
letivo, há uma variedade enorme de exemplares de todas as disciplinas disponíveis no mercado.
Além disso, vários profissionais estão envolvidos na produção desses livros o que compromete a
qualidade dos conteúdos ali contidos.
Uma implicação central para os educadores é que o sistema de desenvolvimento integrado
e dinâmico é idealmente suportado quando todos os aspectos do ambiente educacional suportam
todas as dimensões do desenvolvimento infantil.
Isso exige uma abordagem profundamente integrada da prática, que apoie toda a criança
em escolas e salas de aula que funcionem de maneira coerente e consistente para construir relacionamentos fortes e comunidades de aprendizado; apoiar o desenvolvimento social, emocional e
cognitivo; e fornecer um sistema de apoio, conforme necessário, para o desenvolvimento saudável,
relacionamentos produtivos e progresso acadêmico.
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CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM
Por mais de duas décadas, pesquisadores, educadores, formuladores de políticas e
líderes empresariais enfatizaram a necessidade de apoiar as habilidades do “século XXI”
em um contexto em que o conhecimento está
se expandindo rapidamente e as tecnologias
e os processos de trabalho estão mudando
rapidamente.
Essas habilidades incluem pensamento crítico e habilidades para resolver problemas; a capacidade de encontrar, analisar, sintetizar e aplicar conhecimento a situações novas; habilidades
interpessoais que permitem que as pessoas trabalhem com outras pessoas e se envolvam efetivamente em contextos transculturais; habilidades
auto direcionais que lhes permitem gerenciar seu
próprio trabalho e projetos complexos; habilidades para encontrar competentemente recursos e
usar ferramentas; e a capacidade de se comunicar efetivamente de várias maneiras.
Os estudiosos das ciências da aprendizagem enfatizaram que o desenvolvimento desses
tipos de habilidades requer um tipo diferente de
ensino e aprendizagem do que o enfatizado em
épocas anteriores da educação, quando a aprendizagem era conceituada como a aquisição de
fatos e o ensino como a transmissão de informações a serem tomadas e usado “como está”.
Um trabalho significativo que se baseia nos
conhecimentos e experiências anteriores dos alunos e os envolve ativamente em tarefas ricas e
envolventes que os ajudam a alcançar um entendimento conceitual e conhecimentos e habilidades transferíveis. A investigação como uma importante estratégia de aprendizado, entrelaçada
com instruções explícitas e oportunidades bem
estruturadas para praticar e aplicar o aprendizado.
Oportunidades de aprendizado colaborativo bem projetadas que incentivam os alunos a
questionar, explicar e elaborar seus pensamentos
e construir soluções, devendo assim, fazer parte
da rotina e dos registros, bem como avaliações
diagnósticas e oportunidades contínuas para re-

ceber feedback oportuno e útil, desenvolver e
exibir competência e revisar o trabalho para melhorar o desenvolvimento das crianças de Ensino
Fundamental II.
As relações afetivas, afetuosas e de apoio
aluno-professor, assim como outras relações
criança-adulto, estão ligadas a um melhor desempenho e engajamento escolar, maior regulação
emocional, competência social e disposição para
enfrentar desafios (OSHER et al., 2018 ).
Relacionamentos fortes têm significado
biológico e afetivo. A arquitetura do cérebro é
desenvolvida pela presença de relacionamentos
calorosos, consistentes e sintonizados; experiências positivas; e percepções positivas dessas experiências (Center on the Developing Child, 2016
). Tais relacionamentos ajudam a desenvolver as
competências emocionais, sociais, comportamentais e cognitivas fundamentais para a aprendizagem.
Os alunos precisam de um senso de segurança física e psicológica para que a aprendizagem ocorra, uma vez que o medo e a ansiedade
minam a capacidade cognitiva e causam um curto-circuito no processo de aprendizagem.
Relações positivas de adultos podem apoiar
o desenvolvimento e o bem-estar dos alunos, especialmente quando são culturalmente sensíveis
e receptivas. Os alunos aprendem melhor quando
conseguem conectar o que acontece na escola
a seus contextos e experiências culturais, quando seus professores respondem às suas forças e
necessidades e quando seu ambiente é “seguro
de identidade” (Steele & Cohn-Vargas, 2013), reforçando seu valor e pertencimento.
Isso é especialmente importante, dadas as
agressões sociais e escolares que muitas crianças, especialmente aquelas que vivem em condições adversas, experimentam. Por todas essas
razões, e como as crianças se desenvolvem através de trajetórias individuais moldadas por suas
características e experiências únicas, os professores precisam conhecer bem os alunos para criar
oportunidades produtivas de aprendizado.
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Personalizar o ambiente educacional para
que os alunos possam ser bem conhecidos pelos adultos e atender melhor às suas necessidades é uma poderosa alavanca que pode alterar
os resultados dos alunos. Embora alguns usem
atualmente o termo “aprendizado personalizado”
para denotar instruções baseadas em computador, usamos o termo em seu sentido mais tradicional como a capacidade dos educadores de
orientar a instrução e apoiar as necessidades e
interesses de cada criança.
Embora esse tipo de personalização às
vezes inclua usos da tecnologia, esse não é
seu objetivo principal ou a única ferramenta. O
aprendizado é um processo transacional no qual
alunos e professores aprendem a entender e se
comunicar uns com os outros, e no qual a confiança cria condições para redução da ansiedade, bem como maior esforço e motivação. De
acordo com Romanowski (2010, p. 53):
A dinâmica da aula caracteriza-se pela
interação do professor com os alunos,
sendo mediada pelo seu conhecimento.
Ensinar e aprender são processos direcionados para o mesmo objeto: o conhecimento, ambos envolvem a cognição e
a relação entre sujeitos (ROMANOWSKI,
2010, p. 53).

Os professores devem ser mediadores e
despertar o interesse do aluno pelas disciplinas,
desenvolver reflexões e o senso crítico sobre
questões que envolvam os cotidianos com as
pessoas, principalmente nas fases iniciais, pois
são crianças em formação de caráter entre outras características pessoais. De acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):
No primeiro ciclo, os alunos iniciem seus
estudos históricos no presente, mediante a identificação das diferenças e das
semelhanças existentes entre eles, suas
famílias e as pessoas que trabalham na
escola. Com os dados do presente, a
proposta é que desenvolvam estudos do
passado, identificando mudanças e permanências nas organizações familiares e
educacionais (BRASIL, 1997, p.52).

Portanto, no Ensino Fundamental II, os
conteúdos trabalhados devem conter dados
do presente, estudando o passado para que a
aprendizagem seja significativa.A família na sociedade atual vem passando por transformações
que estão ligadas às mudanças estruturais da
sociedade e por consequência essas mudanças
afetam a dinâmica de funcionamento da família.
De acordo com Silva (1985, p. 485) “os
papéis dos protagonistas, o tempo de preparação para a sua constituição, segundo o modelo
cultural, o tipo de função que esta deve ter e, por
fim, a oficialidade, ou seja, a presença de cerimônias ou ritos conexos”.
Os fazeres educativos, as práticas pedagógicas determinam e qualificam o ensino, formando cidadãos críticos e auxiliando em seu desenvolvimento social. A importância significativa
quanto a um conhecimento sério e bem fundamentado do passado está em poder estimular a
todos quanto ao envolvimento irresponsável nas
instâncias de decisões políticas.
De acordo com Silva (1997) “Conviver
com uma classe de 5ª série é uma experiência
bastante peculiar [...]”, o professor entra convicto que irá cumprir com seus conteúdos, mas
passa grande parte da aula mediando conflitos
que vão além das questões cognitivas planejadas previamente.
São eventos que emergem, transformando
a aula em um verdadeiro campo de disputa, de
um lado o professor que precisa cumprir o cronograma (objetivo) e do outro o aluno que traz
outras necessidades e questionamentos característicos de seu tempo de vida (subjetivos).

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

16

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Não é o caso de desconsiderar os saberes pedagógicos para o ensino de um determinado conteúdo, mas reconhecer que outras coisas estão em jogo, no momento da aula, como
nos lembra Teixeira (1957, p.22):
É importante conhecer todos os métodos
e recursos já experimentados e provados
de ensinar a ler, mas, a sua aplicação envolve tanta coisa a mais, que o mestre,
nas situações concretas, é que irá saber
até que ponto poderá aplicar o que a ciência lhe recomenda, não no sentido de
negá-lo, mas, no sentido de coordená-lo e
articulá-lo com o outro mundo de fatores
que entram na situação educativa (TEIXEIRA, 1957, p.22).

Percebe-se então que a alfabetização
sempre está presente e que para se tornar significativa os métodos e recursos utilizados pelos
professores devem ser os mais próximos da sua
realidade, dando sentido ao processo ensino
aprendizagem. Aprendemos por nós mesmos,
não podemos aprender pelos outros. As novas
aprendizagens do indivíduo dependem de suas
experiências anteriores.
Assim, as primeiras aprendizagens servem de pré-requisitos para as subsequentes.
Por esse motivo, dizemos que a aprendizagem
é um processo cumulativo, ou seja, cada nova
aprendizagem vai se juntar ao repertório de conhecimentos e de experiências que o indivíduo
já possui, indo constituir sua bagagem cultural.
Esse processo de acumulação de conhecimentos não é estático. A cada nova aprendizagem o indivíduo reorganiza suas ideias, estabelece relações entre as aprendizagens anteriores
e as novas, faz juízos de valor, colocando seus
sentimentos nesse julgamento. Trata-se, portanto, de um processo integrativo, dinâmico.

OS DESAFIOS DO ENSINO
INTEGRAL
Historicamente, a educação em tempo
integral no Brasil é foco do interesse de educadores e legisladores como um dos pilares
da educação integral, a qual deve garantir o
desenvolvimento dos sujeitos em todas as
suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural – e se constituir como
projeto coletivo, compartilhado por crianças,
jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais (SANTOS, 2013). No Brasil, duas experiências se destacam.
Em 1950, na Bahia, Anísio Teixeira idealizou uma “pequena universidade infantil”, cujas
diferentes atividades seriam distribuídas por
vários prédios constituindo o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR). Cavaliere (2010,
p. 249) relata que “quando ainda iniciante no
campo da educação, como diretor da Instrução
Pública do Estado da Bahia, Anísio Teixeira realizou, em 1927, sua primeira viagem aos EUA”.
Naquela viagem, que durou sete meses,
Teixeira assistiu a cursos na Universidade de Columbia e visitou instituições de ensino. Em 1928,
voltou aos EUA para aprofundar seus estudos e
obter o diploma de Master of Arts da Universidade de Columbia (CAVALIERE, 2010).
Cavaliere (2010, p. 249) acrescenta que
o curso proporcionou contato com as obras de
John Dewey e W. H. Kilpatrick, as quais marcaram fortemente sua formação e lhe deram as bases teórico-filosóficas para a construção de um
projeto de reforma para educação brasileira”.
Na capital do estado do Rio de Janeiro, na
década de 1980, Darcy Ribeiro criou os Centros
Integrados de Educação Pública (CIEP), com o
objetivo de proporcionar educação, esportes,
assistência médica, alimentos e atividades culturais variadas, em instituições fora da rede educacional regular, funcionando de acordo com um
projeto pedagógico único e com uma organização escolar padronizada, com oito horas diárias
(MENEZES, 2001).
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Militão e Kill (2015) consideram superado
o período das experiências pontuais e esparsas
de implantação da escola de tempo integral no
país. Para os autores, vislumbra-se a consolidação de uma política pública nacional que garanta a ampliação do tempo de permanência na
escola, embora a universalização da escola de
tempo integral esteja longe de representar a realidade da educação pública brasileira.
Otoni (2007), ao analisar a primeira década de vigência da LDB/1996, comenta que
a ampliação do período de permanência diária
na escola pode afetar diretamente o rendimento
dos alunos, uma vez que deve ser usada para o
reforço e acompanhamento escolar, bem como
para o desenvolvimento de atividades artísticas,
culturais e esportivas.
O autor enfatiza que o êxito da extensão
do tempo de permanência da criança na escola depende de sua concepção no âmbito da
proposta pedagógica dos estabelecimentos de
ensino, pressupondo-se condições adequadas
à que esse período adicional faça parte de um
conjunto de ações educativas inovadoras e estimulantes para os alunos e os profissionais da
educação (OTONI, 2007).

AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E O PLANO NACIONAL DA
EDUCAÇÃO
A Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001,
que instituiu o Plano Nacional de Educação
(PNE), enfatiza a ampliação progressiva do tempo escolar tanto no âmbito do ensino fundamental como no da educação infantil determinando
um mínimo de sete horas diárias para a escola
de tempo integral (BRASIL, 2001).
Em 2007, o Governo Federal lançou o
Programa Mais Educação, com o intuito de proporcionar às escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) mais
cultura, lazer e possibilidades de conhecimentos
com a ampliação de novos tempos e espaços.

Esse programa foi atualizado e redenominado Programa Novo Mais Educação, criado
pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela
Resolução FNDE nº 5/2016, com o objetivo de
melhorar a aprendizagem em língua portuguesa
e matemática no ensino fundamental, por meio
da ampliação da jornada escolar de crianças e
adolescentes (BRASIL, 2016, p.23).
No Plano Nacional de Educação (20142024), aprovado pela Lei de nº 13.005/2014,
destaca que a educação de tempo integral é
contemplada na meta seis qual seja, “Oferecer
educação em tempo integral em, no mínimo,
50% das escolas públicas, de forma a atender,
pelo menos, 25% dos alunos da educação básica” (BRASIL, 2014, p. 59).
Em âmbito estadual, o reconhecimento da
necessidade da melhoria na qualidade da Educação Básica levou a Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo a implantar, em 2012,
o Programa de Ensino Integral (PEI) nas Escolas
Estaduais de Ensino Fundamental e Médio de
Tempo Integral, instituído pela Lei Complementar
nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela
Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro
de 2012 (SÃO PAULO, 2012).
Naquele ano, aderiram ao Programa 16
escolas, 11 diretorias e foram atendidos 5 mil
alunos. Em 2013, a adesão foi ampliada para 69
escolas, 38 diretorias e 17 mil alunos. Em 2014,
são 182 escolas, 64 diretorias e 55 mil alunos
(SÃO PAULO, 2014, p. 1).
Desde então, constata-se um crescimento
exponencial de escolas que ingressaram ao PEI
de tal sorte que, a partir de 2017, 308 unidades
passaram a oferecer esse novo modelo de ensino em tempo integral, atendendo mais de 104
mil estudantes do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, segundo informações da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo (2018).
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As unidades oferecem estrutura com laboratórios, disciplinas eletivas e jornada de oito a
nove horas em média. As Diretrizes das Escolas de Tempo Integral defendem que a função
social da escola representa a “alavanca de um
processo que visa à formação de pessoas aptas
a exercerem sua plena cidadania” (SÃO PAULO,
2006, p. 14).
Com esse intuito, as diretrizes preveem a
“ampliação do tempo físico com a intensidade
das ações educacionais” (SÃO PAULO, 2006,
p. 5), com uma nova organização curricular que
propõe a manutenção do currículo básico do ensino fundamental enriquecido com “procedimentos metodológicos inovadores” (SÃO PAULO,
2006, p. 11).
Bakunin (1979, p. 20) já defendia a educação integral sob um aspecto sociopolítico ao
questionar se “poderá ser completa a emancipação das massas trabalhadores enquanto receberem uma instrução inferior à dos burgueses”,
considerando que “pedimos para o povo [...] instrução integral, toda a instrução, tão completa
como o requer a força intelectual do século”.
Marx e Engels (1992) consideram que a
educação deve integrar educação intelectual,
educação corporal e educação tecnológica, que
inicia as crianças e os adolescentes no manejo
de ferramentas essenciais aos diversos ramos
industriais.
Gonçalves (2006, p. 130) coloca que tradicionalmente se entende educação integral como
a que leva em conta “o sujeito em sua condição
multidimensional, não apenas na sua dimensão
cognitiva, como também na compreensão de
um sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e
está inserido num contexto de relações”.

Dessa maneira, o sujeito deve ser considerado do ponto de vista biopsicossocial. O autor
acrescenta ainda que “o sujeito multidimensional
é um sujeito desejante, que tem demandas simbólicas, busca satisfação nas suas diversas formulações de realização” (GONÇALVES, 2006, p.
130). Depreende-se das palavras do autor que
a pessoa, em sua totalidade, integra aspectos
biológico-corporais, sociais, cognitivos, afetivos,
morais, em um contexto de tempo e espaço.
Dessa forma, um processo educativo integral deve abranger todos estes aspectos de
modo integrado, visando à formação e ao desenvolvimento humano global e não apenas ao
acúmulo informacional. Guará (2006, p. 16) enfatiza que “a concepção de educação integral
que a associa à formação integral traz o sujeito
para o centro das indagações e preocupações
da educação”. Nesse sentido, educação integral
se associa à concepção filosófica de homem integral, entendido em sua totalidade, englobando
“suas faculdades cognitivas, afetivas, corporais
e espirituais” (GUARÁ, 2006, p. 16).
Para Mathias (2006), a concepção de
educação integral a partir da formação integral
do ser humano amplia o conceito de educação
e abre espaço para que a sociedade como um
todo se envolva e se torne responsável pela formação de novas gerações.
Desse modo, a educação integral não
só contempla o ser humano de forma integrada como também a diversidade dos espaços
educativos como conceito fundamental. Diversos espaços de aprendizagem possibilitam “a
ampliação de repertórios relacionais, culturais,
científicos, artísticos, todos importantes para a
criação de significados, compreensão da realidade e aumento da capacidade de intervenção
positiva” (MATHIAS, 2006, p. 12).
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Constata-se, dessa maneira, que o autor
considera a educação integral como um recurso
para que crianças e adolescentes se redescubram como sujeitos de direito em sua integralidade humana. A busca de definições demonstra
que o tema é suficientemente complexo para fomentar indefinições, como a apresentada pela
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação
(BRASIL, 2009, p. 16):
Essas experiências e concepções permitem afirmar que a Educação Integral se
caracteriza pela ideia de uma formação
“mais completa possível” para o ser humano, embora não haja consenso sobre
o que se convenciona chamar de ‘formação completa’ [...], (BRASIL, 2009, p. 16).

Apesar dessa ausência de consenso, é
possível afirmar que as concepções de Educação Integral, circulantes até o momento, fundamentam-se em princípios político ideológicos diversos, porém, mantêm naturezas semelhantes,
em termos de atividades educativas.
Guará (2006, p. 15) compactua essa indefinição ao afirmar que “Isoladamente, nenhuma norma legal, concepção ou área da política
social dá conta do atendimento completo pretendido pelas propostas de educação integral”.
A autora enfatiza que, em sua dimensão humanizadora, a educação “assume papel central na
organização da convivência do humano em suas
relações e interações, matéria-prima da constituição da vida pessoal e social” (idem).

Maurício (2012, p. 25) sintetiza essas
concepções ao afirmar que a educação integral
“embasa a proposta de extensão do tempo escolar diário, reconhece a pessoa como um todo
e não como um ser fragmentado, por exemplo,
entre corpo e intelecto”. Tal concepção considera que essa integralidade:
[...] se constrói através de linguagens diversas, em variadas atividades e circunstâncias. A criança desenvolve seus aspectos afetivo, cognitivo, físico, social e outros
conjuntamente. Não há hierarquia do aspecto cognitivo, por exemplo, sobre o afetivo ou social. Por isso, as atividades a que
é exposta devem envolver multiplicidade
de aspectos para benefício de seu desenvolvimento (MAURÍCIO, 2012, p. 25).

O Ministério da Educação (BRASIL, 2016,
p. 1) busca sintetizar o conceito: “Educação integral representa a opção por um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as
necessidades, possibilidades e interesses dos
estudantes”.
Assim, Educação integral representa a visão de crianças, adolescentes e jovens como
cidadãos de direitos em todas as suas dimensões: desenvolvimento intelectual, físico, do cuidado com sua saúde. Dentro desse conceito, é
fundamental oferecer oportunidades para desfrutar e produzir arte, conhecer e valorizar sua
história e seu patrimônio cultural, ter uma atitude
responsável diante da natureza, respeitar os direitos humanos e os das crianças e adolescentes (BRASIL, 2016).

Paralelamente a essa dimensão filosófica,
Guará (2006, p. 17) entende a educação integral
como “articulação de saberes a partir de projetos integradores”, a partir da qual “a relação
escola/comunidade também poderá propiciar o
estudo dos temas transversais, a integração entre as disciplinas e o trabalho coletivo”.
Uma terceira vertente, na visão de Guará
(2006), considera a Educação Integral na perspectiva de tempo integral de atendimento de
crianças e jovens, assunto que será tratado em
tópicos posteriores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho educativo realizado pelo professor consiste na mediação do conhecimento científico, visando à sua apropriação pelos estudantes, o que implica conhecer como ocorre o processo
de ensino-aprendizagem para planejar estratégias didáticas e pedagógicas.
Durante anos de permanência na escola, os alunos deparam-se com uma variedade de transições que lhes providencia um leque amplo e variado de desafios, aprendizagens e de desenvolvimento a vários níveis. Assim, a forma como os alunos lidam com as rotinas, registros e avaliação
pode ter um impacto significativo.
Em pré-adolescentes com dificuldades na transição e adaptação verifica-se uma diminuição
no rendimento escolar, baixo estima, decréscimo da motivação e desinteresse em aprender. Por isso
é fundamental que o professor tenha habilidades para trabalhar com os registros e com a avaliação
em sala de aula.
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A IMPORTÂNCIA DAS ARTES NA INCLUSÃO
RESUMO: Neste trabalho analisa-se a importância da inserção das Artes Visuais em
turmas de alunos com deficiência, na educação inclusiva. O crescimento no interesse deste assunto se deu na crescente procura na formação de docentes nesta
área e na liberdade de diversificar as aulas de artes nas salas de aula. A criação
de propostas baseadas em mais temáticas artísticas em salas de aula permitiu que
os docentes se tornassem mais criativos e livres para que usassem esta ferramenta
na desenvoltura de suas aulas. A prática pedagógica com a utilização de instrumentos da arte se torna mais integrativa e social. Muitos alunos, com deficiência ou
não, conseguem através destas metodologias, se expressarem e isto se torna um
facilitador no desenvolvimento pessoal destes educandos. Lembrando sempre que
a inclusão é um processo em andamento, em construção e que todas as teorias
e pesquisas devem ser levadas em consideração, pois por não se tratar de uma
ciência exata, percebe-se que ferramentas como as artes visuais só acrescentam
e direcionam os envolvidos na busca de um maior conhecimento e aprendizado.
Através do decorrer do trabalho também ficará claro a importância das artes em
todas as disciplinas, se tornando assim, um coringa com o objetivo de dar ao aluno
a liberdade emocional necessária.
Palavras-chave: Artes; Inclusão; Educação.
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INTRODUÇÃO

C

om as modificações que a educação teve ao longo dos tempos, a pedagogia se
transformou em um desafio para as escolas e todos os envolvidos. Os estudos
no campo da educação foram sendo modificados com o objetivo de se adequar
às novas necessidades da sociedade, principalmente no âmbito da educação inclusiva que a
partir da Declaração de Salamanca (1994), que os conceitos de necessidades educacionais
começaram a se tornar mais populares e desafiadoras.
Com uma visão mais acolhedora, a educação se voltou para os alunos como um todo,
eles tendo deficiência ou não, com o objetivo de inseri-los em uma sociedade acolhedora e
sem preconceitos. E a educação inclusiva se tornou uma das propostas pedagógicas mais
discutidas e pesquisadas, pois se via a necessidade de colocar todas estas teorias em prática.
É através destas investigações e estudos, que a arte na educação têm se destacado
no sentido de favorecer a construção de descobertas e conceitos, pois a arte viabiliza a
sensibilidade e a visão acolhedora que a escola necessita. Neste trabalho o enfoque é na
importância da inserção das artes na educação e qual o seu real papel neste contexto. Já se
passou o tempo que as artes serviam apenas para datas comemorativas e desenhos livres.
Hoje, consegue-se enxergar muito além disso.
Com uma visão totalmente humanizada e sensibilizada, se vê nas artes uma saída para
enxergar o caminho que um aluno percorre até alcançar um objetivo. Nem sempre este aluno
consegue chegar ao ponto que seu professor sugere, mas um professor bem preparado dará
valor para os obstáculos que ele venceu até chegar naquele propósito.
Neste artigo também se destaca o papel do docente de artes. Um professor com uma
boa formação e bem preparado, sempre terá ferramentas para planejar, analisar, avaliar e
mediar conhecimentos. E quem se beneficia com isso será o aluno, personagem principal de
todo o processo educativo.
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ARTE E INCLUSÃO
Na década de setenta mais especificamente, a inclusão educacional começa a ser
melhor e maior difundida no Brasil devido a
inúmeras correntes ideológicas embasadas
no interesse da sociedade em envolver as
pessoas com deficiência e dar acesso igualitário a elas na sociedade ativa.
Através da Declaração de Salamanca
(1994) que promoveu a escola para todos,
mostrando que nenhum indivíduo deve ser
excluído da chance de fazer parte de uma
sociedade atuante, auxiliou a ideia da inclusão e iniciou suas concretizações. Através
dela, a educação começou a se democratizar e a integrar as novas teorias de inclusão
e sociedade.
Segundo Mantoan (2002) se faz urgente a necessidade de mudança no sistema educativo nacional. Transformar o que
temos hoje e realizar o sonho da “escola
para todos” é difícil e depende de inúmeros
fatores, inclusive das pessoas que fazem
parte do processo. A autora enfatiza que
a “aprendizagem seja o eixo das escolas”
e tenha este lema como objetivo principal e quando todos os alunos se sentirem
a vontade de externar sentimentos e sua
criatividade sem receio nenhum, a escola e
o ensino de um modo geral, estará no caminho certo,
As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso
tomar medidas que garantam a igualdade
de acesso à educação aos portadores de
todo e qualquer tipo de deficiência, como
parte integrante do sistema educativo
(JONTIEM, 1993, p.7).

Mesmo com todas as singularidades, a
inclusão necessita de muitas pesquisas ainda. As condições necessárias para se incluir
uma criança com deficiência e o ensino do
respeito à diversidade ainda têm muitos obstáculos. Principalmente se levarmos em consideração que nosso país possui um imenso
histórico de exclusão social, que no passar
dos anos se mostrou em decadência, mas
não totalmente eliminada do cotidiano das
pessoas,
Ninguém se forma no vazio. Formar-se
supõe troca, experiência, interações sociais,
aprendizagens, um sem fim de relações. Ter
acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua
história e, sobretudo, o modo singular como
age, reage e interage com os seus contextos.
Um percurso de vida é assim um percurso de
formação, no sentido em que é um processo
de formação (SASSAKI, 1997, p.115).
Como o desafio se torna constante e
cada vez maior, as artes foram recursos naturais que a educação utilizou para estimular
e ampliar as formas de capacitar os alunos,
principalmente os que têm deficiência na inserção na escola e na sociedade.
Em um sistema educacional que
atribui valores desiguais para as disciplinas
escolares como a língua portuguesa e a matemática, as artes, que sempre estiveram
em segundo plano, tiveram como desafio
se mostrar essenciais no processo ensino
aprendizagem,
[...] A arte é tão importante que existe desde o tempo das cavernas [...]. Quando há
uma crise educacional, a primeira disciplina que se corta é a arte. Mas apesar
disso, resiste até os dias de hoje porque
a arte é o esforço do ser humano para representar o mundo ao seu redor e representar também os ritmos constantes da
vida. Então o ensino da arte hoje mudou
muito. O modernismo entronizou a importância da expressão para a criança, para
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o adolescente e para o adulto. Liberou o
adulto de normas rígidas e prescrevia a
ideia de que a arte é interioridade e que
você precisa liberar a sua expressão para
organizar as suas imagens, fazer uma espécie até de edição de imagens [...] (BARBOSA, 1998, p.1).

As salas de aula também têm forte impacto na aprendizagem das crianças com
deficiência. Mais um motivo para que a aula
de artes se torne um detalhe importante no
cotidiano escolar; deve ser a aula esperada,
a aula que o aluno se identifique, se expresse
e se sinta bem e livre,
Ao perceber e criar formas visuais, está-se trabalhando com elementos específicos da linguagem e suas relações no
espaço (bi e tridimensional). Elementos
como ponto, linha, plano, cor, luz, volume,
textura, movimento e ritmo relacionam-se
dando origem a códigos, representações
e sistemas de significações. Os códigos
e as formas se apresentam de maneiras
diversas ao longo da história da arte,
pois têm correlação com o imaginário do
tempo histórico nas diversas culturas. O
aluno, quando cria suas poéticas visuais,
também gera códigos que estão correlacionados com o seu tempo (BRASIL,
1998, p. 64).

		
Que se deixe claro que o trabalho não
enfatiza que o ensino na inclusão seja individualizado, mas sim que o sistema se adeque
a todas as individualidades com o objetivo de
atender o maior número possível de alunos,
dando a todos as mesmas oportunidades e
condições de crescimento social e pedagógico.
As artes em sala de aula, inseridas no
cotidiano escolar, é transformadora e permite
com que o aluno, tendo deficiência ou não,
externe seus sentimentos, emoções e experiências, fazendo com que se tornem indivíduos mais ativos e mais conscientes de pensamentos e de suas relações sociais,

Ao aprender arte na escola, o jovem poderá integrar os múltiplos sentidos presentes na dimensão do concreto e do virtual,
do sonho e da realidade. Tal integração é
fundamental na construção da identidade
e da consciência do jovem, que poderá
assim compreender melhor sua inserção
e participação na sociedade (BRASIL,
1998, p. 20).

		
As artes em sala de aula promovem
uma mistura de disciplinas e ao mesmo tempo, coloca cada componente curricular de
forma clara e objetiva em seu currículo. As
artes auxiliam todos os docentes da unidade,
pois tem a capacidade de englobar e integrar
todos os papéis.
No caso da inclusão, a arte se torna
imprescindível como já dito neste trabalho,
pois coloca o aluno como ator principal de
suas próprias autorias. A inclusão surgiu
para romper barreiras e as artes já realizam
esta proeza desde que se alçou à disciplina
de primeira linha, da mesma importância das
outras,
O conhecimento da arte abre perspectivas
para que o aluno tenha uma compreensão
do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível
transformar continuamente a existência,
que é preciso mudar referências a cada
momento, ser flexível. Isso quer dizer que
criar e conhecer são indissociáveis e a
flexibilidade é condição fundamental para
aprender (BRASIL, 1998, p. 21).

Portanto, as artes devem estar sempre atualizadas e presentes nas aulas dos
alunos, para que todos tenham as mesmas
oportunidades e dentro do contexto escolar,
toda a multidisciplinaridade que as artes proporcionam.
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O PAPEL DO PROFESSOR DE ARTES
VISUAIS NO SISTEMA DE INCLUSÃO
O docente de artes visuais tem um papel fundamental na inserção da disciplina no
processo de inclusão das pessoas com deficiência na escola. Principalmente com estas
crianças sendo matriculadas em escolas regulares, o desafio do professor se duplicou,
pois precisa utilizar todas as ferramentas
possíveis para alcançar seus objetivos,
Na escola todos são atores, mas os professores são atores de “primeiro plano”
e, consequentemente, devem-se intensificar os esforços para que lhes sejam
garantidas as orientações necessárias ao
exercício da profissão docente e que, por
outro lado, os professores tomem consciência da sua própria profissionalidade em
termos individuais e coletivas (ALARCÃO,
2001, p. 27).

E foi nas artes visuais, como música,
dança e teatro, por exemplo, que muitos professores conseguiram englobar muitos dos
objetivos da inclusão em uma mesma perspectiva, pois esta disciplina envolve e auxilia no contato social dos alunos. Segundo
Vygotsky (1999, p. 246): “a arte é um elemento significativo na constituição do sujeito,
no momento em que ela atua sobre o plano
emocional. A arte vive da interação, agregando os princípios da percepção, sentimento e
imaginação”. Coutinho (2005) afirma:
Se entendermos a arte como veículo do
prazer, esse objetivo jamais será alcançado, mas se a considerarmos como uma
das condições da vida humana, meio de
comunhão entre as pessoas, a tarefa não
será das mais difíceis. Para Spencer a
arte tem origem nas brincadeiras e estas
são cópias das ações reais, sendo assim,
na ausência de uma definição objetiva de
arte, entendemos que arte possa a ser a
manifestação da emoção como plena originalidade comunicando essa emoção ao
utilizar-se de conformidade de linhas, formas ou ainda uma sequência de gestos,
sons ou palavras adstritas a certos ritmos
(SOUZA, 2006, p. 9).

A grande procura pelo curso de Artes
Visuais também auxiliou no crescente número de estratégias e planejamentos que incluíam as artes na metodologia em salas de
aula. E com a inclusão não seria diferente,
pois mostrou a capacidade desta disciplina
em agregar e motivar as pessoas em prol do
mesmo objetivo,
[...] 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.120).

Como afirma Martins (1998, p.29): “infelizmente a maioria de nossas escolas mantém ainda um ensino tradicional responsável
pela limitação da criatividade do aluno” Até
pouco tempo atrás, os professores ainda precisavam se preocupar em atender demandas
que às vezes nem formação tinham e as atividades artísticas das escolas se resumiam a
cartazes e danças comemorativas.
Hoje, a formação docente, além de
abranger melhor e com muito mais volume
todas as linguagens artísticas, consegue ensinar ao professor quanto se faz necessário a
reciclagem de conhecimentos e o uso ilimitado de tecnologia em prol do processo ensino
aprendizagem,
[...] afirma que o conhecimento humano
é adquirido pelo indivíduo por meio da
estruturação por meio da transmissão
estruturadora do processo ensino-aprendizagem, e o sujeito tem um papel insignificante em sua aquisição e em sua elaboração. A educação, na maioria das vezes,
é compreendida como instrução e está
circunscrita à ação da escola. A ênfase
é dada às situações de sala de aula, nas
quais os alunos são instruídos pelo professor (FIGUEIREDO, 2010, p.51).
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E é nesta formação mais completa que
o docente aprende que a interação entre professor e aluno é de suma importância, pois
uma disciplina que visa a interação social,
não se é possível querer que o aluno demonstre seus sentimentos e pensamentos
sem ter uma relação mais próxima a ele,
O professor de artes é um pesquisador.
Ele experimenta, constrói e transforma
conceitos por meio, primeiramente, de
sua própria vivência; trilhando o caminho
de sua criatividade; descobrindo, desta
forma, suas capacidades e limites para
melhor compreender as capacidades e
limites do educando e melhor conduzi-lo
(BRASIL, 1998, p. 130).

Outro fator importante na realização da
aula de artes é o professor ter um bom conhecimento das limitações de seus alunos,
para assim, poder promover uma aprendizagem mais satisfatória e refinada. Com o conhecimento total de sua clientela, o docente
se permite atingir objetivos diferenciados e
derrubar estereótipos que acabam por rodear a vida destas crianças.
Por isso, a importância do planejamento de suas aulas, já que necessita de participação plena de todos os alunos, tomando
bastante cuidado para não excluir ninguém.
Portanto, este docente deve ter sempre em
mente a flexibilização do currículo para atender a realidade de seus alunos.
Ajustar e reajustar o currículo não deve
ser visto como algo ruim e sim, uma visão
delicada e sensível ao seu aluno. “Flexibilizar
o currículo não significa libertá-lo de balizas;
muito pelo contrário, só é possível flexibilizar
dentro de um quadro referencial muito claro”
(ROLDÃO, 1999, p. 54). 		
Por isso, discutir o papel do professor
na realização das aulas de artes dentro do
sistema educacional, se torna de suma importância, pela capacidade que esta disciplina tem de englobar e envolver os mais variados tipos de metodologia e didática,

Desse modo passei a entender que a
arte não tem limites, que a arte não é da
ordem das coisas pitorescas e que não
existe arte descartável. Mesmo em seu
aspecto rudimentar, a arte é a expressão
dos sentimentos e dos mundos que o ser
humano encerra (COLAGRANDE, 2010,
p.8).

Para Boal (1996), a mudança no currículo não é um fato isolado do sistema, mas
sim, um dado poderoso no sistema educativo
que funciona em prol do professor na busca
de atingir os objetivos. O docente modificar e
estudar melhor o currículo educativo é sinal
de quem tem uma visão mais completa dos
alunos que estão na sua sala de aula.

A INCLUSÃO E A AVALIAÇÃO
Desde que se conhece a educação,
a avaliação faz parte do processo ensino-aprendizagem. A avaliação é a ferramenta
mais usada para que o professor se sinta à
vontade para alocar seu aluno a outro patamar, outra série ou outro ciclo de aprendizagem.
Com o passar dos tempos, a avaliação,
assim como a própria educação, se modificou e se desenvolveu com um único objetivo
de ser justa com aquele que se é avaliado.
No caso das escolas, a avaliação é utilizada
para calcular o nível de aprendizagem do aluno. O quanto de conhecimento ele adquiriu
naquele determinado período de tempo,
[...] a arte na escola tem uma função importante a cumprir. Ela situa o fazer artístico dos alunos como fator humanizador,
cultural e histórico, no qual as características da arte podem ser percebidas nos
pontos de interação entre o fazer artístico dos alunos e o fazer dos artistas de
todos os tempos, que sempre inauguram
formas de tornar presente o inexistente.
Não se trata de copiar a realidade ou a
obra de arte, mas sim de gerar e construir
sentidos (BRASIL, PCN, 1998, p.35).

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

29

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Com a inserção da inclusão na educação, a avaliação começou a ser questionada no sentido de não poder ser de forma
igualitária, ou seja, não há condições de se
avaliar um aluno que tem deficiência, independentemente de qual for, de um aluno que
não possui nenhuma dificuldade. Para os estudiosos da inclusão, esta deve ser de forma
individual e em diferentes visões.
Para Mantoan (2002), a avaliação dentro da inclusão se torna um obstáculo para
seu progresso. Para a autora, o aluno deveria
ser avaliado através de um processo contínuo e não apenas com provas e notas que
por muitas vezes, não condizem com a real
aprendizagem do discente. O aluno aprenderá de acordo com o estímulo de seu professor e das atividades impostas e a avaliação
tradicional não enfatiza esta parte,
É preciso que o (a) educador (a) saiba
que o seu “aqui” e o seu “agora” são
quase sempre o “lá” do educando. Mesmo que o sonho do (a) educador (a) seja
não somente tornar o seu “aqui agora”, o
seu saber, acessível ao educando, mas ir
mais além do seu “aqui agora” com ele
ou compreender, feliz, que o educando ultrapasse o seu “aqui”, para que este sonho se realize tem que a partir do “aqui”
do educando e não do seu. No mínimo,
tem de levar em consideração a existência do “aqui” do educando e respeitá-lo
(FREIRE, 1992, p. 59).

Para Luckesi (2011), existem três tipos
de avaliação: a classificatória que é a dita tradicional, que avalia os alunos da mesma forma, na maioria das vezes, uma prova escrita
com perguntas e respostas e caso o aluno
não se saia bem ou não consiga realizá-la, é
visto como desqualificado pelo professor.

Outro tipo é a avaliação é a diagnóstica, que faz com que o professor invista no
processo ensino-aprendizagem a fim de conhecer que nível de aprendizado que seu
aluno está e o avalie de acordo com o que
ele conseguiu aprender e por fim, a avaliação participativa que após o docente avaliar
em que nível de aprendizado seu aluno está,
através de uma abordagem carinhosa, chega, junto com o aluno, quais os caminhos de
raciocínio que o levaram a chegar naquela
resposta,
Defino a avaliação da aprendizagem como
um ato amoroso no sentido de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo. Para compreender isso,
importa distinguir avaliação de julgamento. O julgamento é um ato que distingue
o certo do errado, incluindo o primeiro e
excluindo o segundo. A avaliação tem por
base acolher uma situação, para, então (e
só então), ajuizar a sua qualidade, tendo
em vista dar-lhe suporte de mudança, se
necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não
a exclusão; a inclusão e não a seleção que obrigatoriamente conduz à exclusão
(LUCKESI, 2011, p.172).

Já para Perrenoud (1999), existem dois
tipos de avaliação: a tradicional e a formativa.
A primeira, para o teórico, enfatiza muito as
dificuldades de alguns alunos em demonstrar seus conhecimentos de determinadas
formas, pois a avaliação é a mesma para todos, sem levar em consideração as individualidades dos indivíduos.
A outra é a formativa que avalia o discente de forma constante e individual, levando em consideração todo o processo ensino-aprendizagem daquele aluno. O professor
analisa de onde o aluno partiu até o nível
que ele conseguiu alcançar. Desta forma, a
avaliação se torna mais justa e respeitosa,
pois leva em consideração tudo o que o aluno produziu durante o caminho.
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O ideal, para a inclusão, é a avaliação
humanizada. Aquela que o professor utiliza
de seu conhecimento de formação e seu
bom senso e avalia seu aluno pelo processo educativo que ele percorreu até tentar alcançar o objetivo proposto. O professor deve
saber avaliar de acordo com a peculiaridade
de seus alunos, entender que cada um entende, compreende e exterioriza de formas
diferentes. Para tanto, a escola deve preparar
indivíduos capazes de superar os limites e
estimular seus indivíduos a quererem sempre
alçar voos mais altos.

Eles nos lembram que a inclusão não é
apenas matricular e colocar estes alunos em
sala de aula, mas sim, usar de todas as ferramentas necessárias para que estes alunos
se sintam confortáveis em demonstrar suas
dificuldades sabendo que não serão julgados ou ridicularizados. E concordam que a
arte é a disciplina que une estes conceitos e
enaltece o melhor de cada cidadão e coloca
a criança como personagem principal no cotidiano escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste artigo, apresenta-se uma pesquisa de base bibliográfica, onde as pesquisas
e teorias foram estudadas e aprofundadas
para melhor expor os pensamentos dos seus
autores.
Através de pesquisas, as teorias foram
colocadas fielmente e de acordo com cada
pensamento, tratando cada autor com a devida reputação. Esta pesquisa conta com a
contribuição de Mantoan (2002), que afirma
que o indivíduo precisa ser estimulado para
conseguir chegar ao ápice de seu conhecimento, que a escola deve proporcionar e
estimular as diferenças de forma positiva e
crescente.
Luckesi (2011), que aponta uma avaliação mais individualizada e humanizada para
não comprometer os alunos com algum tipo
de dificuldade e/ou limites e faz com que o
professor planeje e individualize suas metodologias e didáticas e Boal (1996), que enfatiza a importância de se modificar o currículo
caso este não esteja de acordo com a realidade dos alunos em questão, fazendo com
que o docente conheça seus alunos e suas
individualidades. Estes teóricos fazem com
que pensemos em qual caminho seguir na
inclusão e onde queremos chegar.
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

31

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando toda pesquisa realizada para o melhor entendimento da inclusão na
educação atual, levam-se em consideração alguns assuntos que englobam esta situação de
inclusão. Que mudanças nas leis são necessárias, isto é fato. O que se precisa estudar e
minuciar é onde estas alterações precisam ser realizadas.
Um dos pontos mais importantes no sentido de mudança seria o investimento na formação dos professores para prepará-los para esta realidade da inclusão. O papel do professor
é muito importante em todo o processo. É preciso que este tome consciência da importância
do seu trabalho em sal de aula e tente, com seu trabalho, diminuir o abismo que está cada
vez maior neste assunto.
Em com um olhar diferenciado e traçando um caminho solitário e próprio, as artes surgiram como uma luz no fim do túnel para a inclusão, pois é através dela que percebeu-se que
muitos alunos confiam para expor sentimentos e demonstrar pontos de vista.
As artes, por identidade própria, já se potencializam através de sentimentos e externalizações de seus usuários e na escola não é diferente. O professor de artes consegue ser bem
planejado, promover uma metamorfose interna no seu aluno, seja ele com deficiência ou não.
As artes, por suas ramificações ilimitadas, conseguem acolher todos os tipos de pessoas,
sentimentos e/ou condições.
A avaliação, principalmente no caso da inclusão, deve ser mais humanizada, mais
sensitiva. O aluno de inclusão precisa que o professor entenda seu processo ensino-aprendizagem e não somente se ele alcançou aquele determinado objetivo ou não. Para isso, os
docentes também precisam de um olhar diferenciado para conseguir chegar neste processo
de avaliação de forma justa e construída com ferramentas singularidades.
A inclusão se faz necessária na sociedade atual. Cada vez mais se tem crianças com
deficiência e a cada tempo, e com a ajuda da tecnologia, elas estão mais ativas e inseridas
no cotidiano escolar e social. Barreiras e preconceitos sempre estarão rondando a inclusão,
mas a instauração do respeito às diversidades e diferenças deve ser sempre imposto em prol
de uma sociedade mais justa.
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A ARTE RELIGIOSA AFRICANA E A DEMONIZAÇÃO NA
CULTURA BRASILEIRA
RESUMO: A Arte é toda produção humana que de maneira abstrata interpreta e relata o
cotidiano. A arte africana é a representação de costumes, crenças, sacralidade dos povos
africanos. Uma arte diversa como seus povos e sensível ao mundo palpável e ao invisível
sempre presente nas relações humanas e representado pela construção de mitos. Em
África temos uma arte ampla formada por pinturas e esculturas de diversas épocas e
materiais em cantos distintos desde a pré-história humana sendo anterior a História registrada. Assim, considerando a histórica formação populacional do Brasil é possível pensar
a mistura expressa na arte nascida nesta interação. A negação desta interação, ou o que
é mais comum, o desconhecimento da sua raiz promove e facilita a fragmentação preconceituosa comum nos tempos atuais caracterizada pela crescente valorização do univeda
descendência europeia e da intolerância e da propagação da demonização do culto africano, e de sua negação como uma expressão de resistência e de cultura africana.

Palavras-chave: Cultura Africana; História do Brasil; Cultura Brasileira.
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INTRODUÇÃO

O

s africanos trazidos para terras “estranhas” às suas, pela ação impiedosa do
tráfico negreiro tiveram de reconstruir seu mundo, suas crenças e praticar no
Brasil. A influência cultural das tradições e crenças africanas em terras brasileiras formam as bases é desde sempre observando-se a história da África produto da diversidade étnica desses povos.
A África e um gigantesco continente e os negros escravizados vieram de diversos
países, sendo estes “sabedores” de suas próprias tradições. Este emaranhado diverso de
arte, música, religiosidade, valores civilizatórios e estéticos são tronco principal, as raízes da
cultura afro-brasileira.
Além disso os africanos nas condições de escravizados construíram para além de sua
contribuição cultural toda a riqueza material de grosso país, e ainda assim continua sendo
estereotipada pela visão distorcida de seu papel no imaginário brasileiro, “Nas palavras de
Darcy Ribeiro: faz quase tudo o que há, será tudo [...]”.
O presente trata da forte influência que o brasil possui da cultura de descendentes africanos que ini Portanto, através de uma breve pesquisa ou narrativa da história percebe-se
que ao longo da existência humana, e com certa continuidade, a expressão de uma ou outra
forma de religiosidade se baseou em outra preexistente a ela, e isto permitiu a absorção de
vários elementos de um culto por outro.
A religião e a ciência andavam juntas na figura, e originalmente a arte poderia ser entendida como o produto ou processo em que o conhecimento é usado para realizar determinadas habilidades. Para os gregos, havia a arte de se fazer esculturas, pinturas, sapatos ou
navios. A arte é um reflexo do ser humano e muitas vezes representa a sua condição social
e essência de ser pensante.
E o homem reage ao meio com a linguagem corporal, pela vida, por sua sobrevivência,
e pela maneira de compreendê-la. Isto está gravado e é necessário ao homem hoje e desde
tempos remotos. Reproduzimos com afinco, ainda que não percebamos a linguagem corporal. Ela diz muito sobre nossa psique e vida histórica, entendê-las, faz parte de compreendermos o meio e o nosso eu.
Inferindo que a expressão corporal pode contribuir para a formação cidadã, levando o
educando a interagir com o próximo e conhecer um pouco de si mesmo, percebemos que
nas aulas de arte no ensino básico há pouca ênfase neste conteúdo ao longo de todos os
anos do ensino fundamental e médio, deixando em segundo plano um objeto de estudo que
vai ao encontro das necessidades do aluno.
A trajetória da arte consiste em uma ciência que estuda os movimentos artísticos, as
modificações na valorização estética, as obras de arte e os artistas. Esta análise é feita de
acordo com a vertente social, política e religiosa da época que é analisada.
Por meio da história da arte é possível aprender um pouco sobre o ser humano através
da evolução das diversas expressões e mostras artísticas. A arte apresenta-se através de
diversas formas como, a plástica, música, escultura, cinema, teatro, dança, arquitetura etc.
Existem várias expressões que servem para descrever diferentes manifestações de arte, por
exemplo: artes plásticas, artes cênicas, arte gráfica, artes visuais, etc.
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Segundo Gomes (2011), desde os primórdios da existência humana, os recursos visuais são utilizados com o objetivo de se expor ideias. Isso pode ser observado desde as
pinturas rupestres registradas em sítios arqueológicos e que retratam os modos de vida de
povos antigos até o atual contexto de cultura visual que já há tempos vem se consolidando a
partir da difusão de artefatos visuais diversos.
Nesse contexto, é possível afirmar que o atual mundo contemporâneo tem se constituído como um verdadeiro palco de difusão das produções visuais, sobretudo, a partir das
mídias digitais e das novas tecnologias, refletindo uma clara influência da indústria cultural
que tem produzido imagens diversas com objetivos essencialmente mercadológicos e capitalistas.
As novas tecnologias, desde meados do século XX, têm potencializado os meios visuais
de comunicação. Hoje, mais do em que qualquer outro período da história da humanidade,
dispõe-se de muito mais recursos visuais que podem ser facilmente acessados na internet
e encontrados nos outdoors, nas faixas, nos cartazes, nos livros, nas ruas, nos muros, na
televisão, nos smartphones, sendo considerados elementos já popularizados no cotidiano da
população mundial.
E esse contexto de massificação dos aparatos visuais têm tornado imperativo o desenvolvimento de dispositivos adequados para a leitura e a interpretação dos artefatos da
cultura visual que se fazem presentes na atualidade. Assim, tem se desenvolvido o campo de
estudos da “Cultura Visual” – uma área interdisciplinar de investigação inspirada nos estudos
culturais que têm se centrado nas questões de interpretação e compreensão dos sujeitos
pós-modernos no que se refere à sua relação com as visualidades a que são expostos diariamente, contemplando em suas discussões temáticas das mais variadas ordens (MIRZOEFF,
2003).
Além disso, o campo de estudos da cultura visual tem buscado compreender fatos do
cotidiano e da experiência humana que, de alguma forma, são interpelados pelas produções
visuais que a cultura nacional é constituída por pessoas de diferentes grupos, classes ou
gêneros. Busca-se unificá-las numa única identidade cultural, mas segundo Hall (2002), a
mesma não está livre das diferenças. Configura-se como uma cultura imaginada, que são as
memórias do passado, a vontade por viver em conjunto e a perpetuação da herança.
Está sendo desconstruída como identidade unificadora e deslocada pela globalização.
“Mas seria a identidade nacional uma identidade unificadora desse tipo, uma identidade que
anula e subordina a diferença cultural?” (HALL, 2002, p. 63).
O autor relaciona ainda a identidade ao processo de globalização, característica da
pós-modernidade, na qual as sociedades estão em constantes mudanças, se opondo às tradicionais, em que predominavam o coletivismo e a tradição.
A partir dos estudos aqui pesquisados suas análises a partir dos pressupostos epistemológicos da pesquisa do tipo qualitativa, pois se acredita que esta, por seu caráter subjetivo
que transcende as objetividades quantificadas através de dados numéricos e estatísticos,
possibilita uma maior reflexão crítica acerca dos elementos culturais apontados nas imagens.
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A CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Para os pesquisadores africanistas do
Centro de Estudos Africanos (Cebrafrica) uma
África distante, diferente e estigmatizada como
criação europeia vem sendo revista desde fins
do século XIX por um movimento ‘reativo transatlântico antiescravista e antiracista’ como aponta
a introdução do livro ‘A História da África e dos
africanos’.
Ainda que pese o desconhecimento da
interação entre o continente negro e o Brasil,
sendo este último o segundo ou terceiro ‘país
africano’, pois descendentes de negros são cerca de 53% da população brasileira, atualmente,
ou que pouco seja ensinado sobre a história da
África a sua contribuição para a cultura brasileira de modo geral e em especial para a cultura
afro-brasileira é gigantesca e se estabelece em
expressões artísticas como música e dança, influência na língua, na literatura, na culinária e na
religiosidade.
Os africanos trazidos para terras “estranhas” pela ação impiedosa do tráfico negreiro
tiveram de reconstruir seu mundo, suas crenças
e práticas no Brasil. Povos vindos de diversas
partes como Moçambique, Congo, Nigéria, entre outros desembarcam no Brasil para serem
usados como mão-de-obra escrava passando a
ser ‘a massa substancial de fazer o Brasil’ nas
palavras de Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro.
A influência cultural das tradições e crenças africanas, ressignificadas, através das relações cotidianas em terras brasileiras formam as
bases da cultura afro-brasileira. Essa base é desde sempre, se observarmos a história da África,
produto da diversidade étnica desses povos.
A África é um gigantesco continente e os
negros escravizados vieram de diversos países,
sendo estes “sabedores” de suas próprias tradições. Este emaranhado diverso de arte, música, religiosidade, valores civilizatórios e estéticos
são as raízes da cultura afro-brasileira. Além disso, os africanos na condição de escravizados
construíram para além de grande contribuição
cultural toda a riqueza material de nosso país, e
ainda assim continua sendo estereotipado pela

visão distorcida de seu papel, e história vista
como oficial no imaginário brasileiro.
Joseph Ki-Zerbo defende uma África de
perspectiva africana, ou seja, de dentro da África para fora. O autor em oposição às tendências
coloniais defende em sua História da África Negra que é preciso entender a história da África
de uma ‘perspectiva que seja, ao mesmo tempo,
científica, humanista e, sobretudo, africana’.

BREVES APONTAMENTOS SOBRE
A ARTE
Arte é toda produção humana que de maneira abstrata interpreta e relata o cotidiano. A
arte africana é a representação de costumes,
crenças, sacralidade dos povos africanos.
Uma arte diversa como seus povos e sensível ao mundo palpável e ao invisível sempre
presente nas relações humanas e representado
pela construção de mitos. Em África temos uma
arte ampla formada por pinturas e esculturas de
diversas épocas e materiais em cantos distintos
desde a pré-história humana sendo anterior a
História registrada.
Seja nas esculturas ou pinturas, nas máscaras ou nos datados estilos de história mural a
arte africana se revela pela descrição da ação e
presença do homem na natureza animal, mineral
ou vegetal e ao ‘ser artesão o homem se torna
escrevente’ e agente de sua trajetória no mundo,
segundo o editor e os autores e organizadores
de Síntese da Coleção História Geral da África.
As pinturas são muito presentes na vida
dos povos em África. Contam a história, narra
as guerras, os mitos e enfeitam desde cavernas
a paredes de palácios e locais sagrados, mas
as esculturas dos mais variados materiais como
ferro, bronze, ouro, madeira, ossos, tecidos e em
especial, as máscaras são o que mais se tem por
arte africana. Sendo de preocupação normativa
ou religiosa a interpretação do mundo coletivo
está presente na constituição das máscaras africanas. No Brasil tem-se desde a Lei 10.639/03
um esforço para resgatar as contribuições africanas para a história mundial.
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A ÁFRICA RELIGIOSA
Segundo John Thornton em seu livro ‘A
África e os Africanos na Formação do Mundo’,
a religiosidade africana foi se reformulando, se
constituindo e se formulando através do contato
social e cultural dos muitos povos que habitavam nas terras transatlânticas.
Houve um processo de aculturação, absorção e difusão dos cultos africanos com a religião cristã, e vice e versa que culminaram com
a criação de um novo tipo de cristianismo, pois,
o novo cristianismo africano permitiu que filosofia e o conhecimento de algumas religiões africanas se acomodaram em um sistema religioso
europeu e expressassem uma fusão de grande
importância, semelhante à formação do budismo chinês (da Ásia Ocidental) ou à indianização
do Islã.
Roger Bastite em “As Religiões Africanas
no Brasil” aponta a resistência, mas assinala uma possibilidade de formas de resistência
feitas através da acomodação das civilizações
dentro das relações sociais dos negros com os
brancos no decorrer da escravidão, e que se
estabelece por certa absorção quando diz “não
são as civilizações que estão em contato, mas
os homens” ou “a religião católica sofreu a influência das modificações da estrutura social, ela,
de outro lado moldou a nova sociedade”.
Os Bantus, um dos povos trazidos para o
Brasil vindo das regiões de Angola e do Congo
da África Central Atlântica tem uma longa história em seu continente. Segundo Darcy Ribeiro
em seu livro, ‘O Povo Brasileiro’ os Bantus ‘produziam objetos cerâmicos, praticavam a agricultura, criavam gado, domesticaram diversas plantas e dominavam as técnicas de metalurgia e
mesmo antes da chegada dos europeus a África
se ordenavam em Estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão [...]’ e para este
povo o ferro tinha um valor sagrado com sua
potência criadora e divina, e na África e no Brasil
muitos foram os deuses metalúrgicos a serem
reverenciados.

A complexidade dos grupos e subgrupos
é imensa. Bantus, Iorubas, Jejes, Fon, Guineanos-Sudaneses Muçulmanos que aportaram nas
terras brasileiras e se espalharam por regiões diferentes falavam línguas diversas e tinham seus
próprios deuses.
Muitos Bantus receberam no contato com
os índios particularidades curativas e sagradas
das plantas de nossa terra, e faziam os primeiros ‘candomblés’ lá por volta de 1580. Povos
vindos depois no século XIX com culturas e crenças diferentes como os djédjé encontram uma
organização religiosa sólida e sincrética e absorvem muito desta religiosidade, mas por serem
em grande número criam uma segunda tradição
religiosa aqui com elementos da própria tradição
Jeje.
Por último chegam os nagôs e iorubás
que por sua vez influenciam as tradições religiosas usuais, mas também absorvem muito da organização e tradições religiosas, primeiramente
instaladas no Brasil. As tradições africanas se
moldam e se organizam e recebem influência de
outras culturas como a indígena e a portuguesa,
e este emaranhado de tradições e religiosidades, umas mais influentes do que outras é que
são a base da criação de tantas outras religiões
como a umbanda de forte tendência cristã. Todas as instituições religiosas tem por finalidade
preservar e manter o processo civilizatório africano no Brasil.
Cultos híbridos nascidos de interação africana, indígena e europeia ou de reverência e
ancestralidade masculina e outros tiveram por
objetivo promover a resistência e preservar as
identidades africanas das mais diversas regiões
em África expressas em solo brasileiro na dança,
na música, nas comidas, na língua, costumes e
na organização social destes povos.
Pensando no ‘lugar de costume dos negros’ significado da palavra candomblé onde se
preserva as tradições, os usos e costumes dos
negros, percebe-se que a ideia sempre foi resistência e que não foi fácil resistir. Religião e
religiosidade: uma necessidade histórica.
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A história das religiões nos mostra que
a relação do homem com o divino sempre se
estabeleceu pelo medo. Inicialmente, o homem
não buscava conhecer a natureza divina da vida,
porque por medo ele se percebe como parte inferior e, assim, sujeita ao mundo natural.
Ao aceitar essa hierarquização, ele estrutura seu conhecimento na criação da mitologia
religiosa como uma forma de “conceber” essa
natureza divina e superior, e assim esse homem
pode, de certa forma, apostar, mesmo que instintivamente, em uma possível integração dele
ao sobrenatural, a ser realizada através dessa
expressão divinizada de atuação, pois esses
“deuses” da mitologia têm atributos, qualidades
e defeitos humanos.
O homem, descobrindo-se como um ser
finito, desenvolveu a necessidade de eternizar-se através da sua relação com o divino, pois o
desconhecimento do além-túmulo sempre preocupou o homem. Buscando conhecer essa natureza divina e ainda assim não sendo possível a
ele esclarecer suas inquietações de como saber
quem é ou porque é o homem elege ou aceita
uma representação conciliadora de um líder espiritual divinizado para estabelecer a comunicação entre ele e o mundo sobrenatural.
Na medida em que esta relação se estabelece através de uma representação, sendo
esta uma figura mítica ou um líder espiritual em
qualquer cultura ou tempo, e que tem o poder
de polarizar esta relação, o homem como um
ser comum, torna-se produto da sua fé, sujeito
então à possível manipulação religiosa de seus
representantes eleitos.
Não é mais produto ou expressão da sua
vontade, porque não só permite uma intervenção
na sua relação com o divino como possibilita
que sua fé seja testada. Este homem representado não é mais produto puro da sua vontade
porque sua porção humana, que é desvalorizada
para convencê-lo de sua inferioridade, passa a
ser um obstáculo na sua relação com o divino.

Leandro Karnal, na palestra Medo e tremor
no espaço da CPFL Cultura, cita que Nietzsche
em seu livro Ecce Homo falará que, “cria-se uma
imagem de perfeição” a ser alcançada, o que
seria mais ou menos a criação de um protótipo
de homem que deve negar seus instintos, sua
humanidade e necessidades, a fim de divinizar-se, aproximar-se ou ligar-se a Deus.
Supondo-se que nesse imaginário exista
uma batalha entre o bem e o mal, ou seja, entre Deus e o Diabo, pela salvação ou perdição
dos homens, difundida desde o cristianismo primitivo, e onde há uma associação do bem ao
Deus-cristão e do mal ao Diabo, estabelecem-se
diretrizes da relação homem-divino, e posteriormente Deus-cristão e homem-cristianizado, que
pretende levar esse homem a cumprir seu papel
de servo de Deus e fazer de todos os “inimigos”
desse Deus, que constam na eterna batalha do
bem contra o mal, seus inimigos.
Muitos homens, lutando por esse Deus-cristão, desde as Cruzadas usam essa batalha
do bem contra o mal e da vontade de Deus sobre
os homens para justificar sua atuação, vontade e
interferência nos espaços a serem conquistados.
Essa demonização inicialmente promovida pela
Igreja Católica Apostólica Romana aos seus inimigos, caracteriza-se, ao longo do tempo, pela
associação ou personificação do Diabo em qualquer expressão ou pensamento a ser combatido
pela manutenção da hegemonia cristã, e sendo
o cristianismo uma religião amplamente difundida no cenário europeu, em especial no mundo
medieval, pode facilmente ser usado para justificar e legitimar o pensamento, o discurso e a
ação do europeu, que se utiliza desde sempre
do artifício da “demonização do inimigo”.
No Brasil, a inserção do elemento africano no cenário colonial com um fim determinado
como ser escravo, e a expressão da sua religião
sendo vista como elemento persuasivo da ordem propiciam o uso de meios de controle que
acabam por associar o negro e a sua cultura à
idéia de inimigo, ou demônio a ser subjugado.
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A difusão deste pensamento se verifica
através da proibição e perseguição aos cultos
africanos nesta época, e a insurreição do negro
se dá através da manipulação da religião imposta pela Igreja à sua religiosidade através do sincretismo. Assim, considerando a histórica formação populacional do Brasil é possível pensar a
mistura expressa na religiosidade nascida nesta
interação.
A negação desta interação, ou o que é
mais comum, o desconhecimento da sua raiz
promove e facilita a fragmentação religiosa comum nos tempos atuais caracterizada pela crescente expansão do universo evangélico, e que
se expressa através da intolerância e da propagação da demonização do culto africano, e de
sua negação como uma expressão de resistência e de cultura africana.
Reginaldo Prandi, autor do livro “mitologia dos Orixás” procura explicar uma das associações negativas que chamou a atenção dos
colonizadores em sua chegada a África e que
se manifestou posteriormente no Brasil colonial,
principalmente pelo fato de que a religiosidade
cristã de forma repressiva e institucionalizada
apagou a sexualidade do universo humano.
A demonização começa na África com a
chegada dos europeus. O Exu já na África sofre
grande sincretismo. Como é o orixá mensageiro
do panteão, foi sincretizado com outra entidade,
Elegbara, o mensageiro do panteão dos povos,
que deram origem ao Jeje brasileiro. Elegbara é
o deus com funções de reprodução. Logo, seu
culto tem imagens fálico, falas eretos.
Todas as religiões panteístas têm divindades importantes ligadas à reprodução humana e
à fertilidade do solo, a fartura dos alimentos. Essas funções de Elegbara foram passadas para
Exu. Quando chegaram os primeiros colonizadores europeus aos territórios africanos, se depararam com o culto de orixás e voduns (divindades fons). Esses missionários cristãos tinham
o objetivo de “cristianizar o mundo selvagem”.
Quando viram altares de forma fálica atribuíram
a algo demoníaco (PRANDI, Revista Eletrônica
Rio, 2009).

A REPRESENTAÇÃO DO DIVINO
PARA O HOMEM
O homem desde o seu mais distante vestígio sobre a Terra tem deixado pistas de que
desconfiava da existência de uma força criadora. Sendo esta força considerada como superior
houve uma consequente sacralização dela pelo
homem, ou seja, a elevação desta força que cria
tudo que o homem conhece se dá pela percepção da sua superioridade sobre o homem, mas
também em maior grau pelo desconhecimento
da sua natureza.
Inicialmente, o homem não buscava conhecer a natureza divina da vida, porque por
medo ele se percebia como parte inferior e, assim, sujeito ao mundo natural. Ao aceitar essa
hierarquização, ele estrutura seu conhecimento
na criação da mitologia religiosa como uma forma de “conceber” essa natureza divina e superior, e assim esse homem pode de certa forma,
apostar, mesmo que instintivamente, em uma
possível integração dele ao sobrenatural.
A relação do homem com este universo
sagrado tende a se estabelecer pelo seu medo
do desconhecido, e assim, seja na natureza ou
no mundo por ele conhecido, este relacionamento se faz para a compreensão de um conjunto
de fatos e ações potencializados acima e além
da sua vontade, e assim caracterizados pelo seu
medo do destino.
Em um trecho do Timeu, Platão sugere
uma definição da criação da alma humana e da
alma do mundo, como opostos que se complementam e onde se denota a certeza de uma força criadora pré-existente e superior ao homem.
A alma recebe a sua existência do Demiurgo,
que é quem fornece “a semente e o começo”.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

41

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

A alma humana não é tirada da alma do
mundo, como parte, defluência ou broto. São, na
verdade, empregadas as mesmas partes componentes das quais resultaram, como um “misto”, a alma do mundo. Mas as almas humanas
são feitas pelo próprio Demiurgo, como ele fez a
alma do mundo (Timeu, 41 ss).
Isabel Maia no artigo “A Revolta em Albert
Camus” para o site consciência.org discorre em
um trecho sobre a urgência humana de conhecer a natureza de um mundo além do homem,
um mundo que não necessita do humano para
existir, mas no qual o homem quer tocar, estar. E
até dominar.

Mas o objetivo deste trabalho não seria o
de fazer uma exposição das diversas vertentes
religiosas, cristãs ou não, e nem mesmo de suas
variações, distanciamentos, fragmentações ou
convergências. Não nos ateremos nem mesmo
às diversas comparações e variações da Bíblia,
no decorrer do tempo e nem de sua história ou
importância como documento histórico, ou seja,
não trataremos de seus tantos escritos contraditórios e opostos, ou de suas interpretações
como no caso dos evangelhos considerados
pela Igreja como apócrifos.

O ser humano tem uma sede desmesurada de absoluto; quer compreender o mundo,
quer reduzi-lo a si mesmo, quer fazê-lo seu, só
que entre o mundo e o homem há um grande
divórcio. Não se trata de uma exclusão, mas antes de uma presença comum de duas realidades que são mutuamente alheias e ininteligíveis
(MAIA, 2002).

O que nos interessa na análise da demonização dos cultos africanos é perceber a religião como um conjunto de especificidades que
pretende estreitar a relação do homem com o
mundo sobrenatural e que, compreende um
expressivo número de seitas, símbolos, cultos,
sinalizações, crenças e rituais que podem ou
foram ao longo da história das religiões absorvidos uns pelos outros.

A relação do homem com o sagrado seria
constante e se estabeleceria pela necessidade
humana de compreender, aceitar ou camuflar o
próprio fim, pois o homem descobrindo-se como
um ser finito criou uma linguagem composta por
símbolos capaz de inseri-lo neste mundo que ele
percebe estar além dele, além da sua existência
ou do seu existir. Além da sua vontade e ação
(MAIA, 2002).
A esta linguagem específica, criada pelo
homem para se relacionar com o mundo sagrado, damos o nome “religião”, palavra definida na
maior parte dos dicionários como “expressão ou
tendência para a crença em um ser supremo;
superior ao homem.

Portanto, através de uma breve pesquisa
ou narrativa da história das religiões percebe-se
que ao longo da existência humana, e com certa
continuidade, a expressão de uma ou outra forma de religiosidade se baseou em outra preexistente a ela, e isto permitiu a absorção de vários
elementos de um culto por outro.
Iniciando a exposição deste pensamento
de absorção no campo religioso acentuou os
povos egípcios que tinham o hábito de cultuar
as forças da natureza. Os egípcios eram politeístas e seus deuses como representações das
incompreendidas forças naturais personificavam
figuras zoomórficas (parte homem e parte animal), cultuavam os mortos e a representação da
pós-morte era uma preocupação egípcia absorvida posteriormente por outras sociedades.
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Esta preocupação com a morte, se considerarmos a natureza humana de busca da razão
para a sua existência deve ter sido herdada não
somente pelo contato com outros povos, mas
pela necessidade humana de buscar compreender e de até certo grau, aceitar a própria finitude.
Dentro deste mesmo aspecto temos os
gregos, que também eram politeístas e que tinham nos seus deuses representações dos fenômenos naturais, ou seja, das forças da natureza que eles não conseguiam conter ou dominar.
Os gregos também buscaram através da sua
mitologia fazer a representação de suas divindades que para eles existiam e que através, ou
em comparação direta com as qualidades e os
defeitos dos humanos, poderiam estar mais próximas do homem, e da sua compreensão.
Ainda nesta ideia de interação e continuidade notamos com esta pesquisa que os elementos da religiosidade grega são absorvidos
e transformados pelo mundo romano, que se
tornou posteriormente, o berço do cristianismo.
Neste campo ideológico da absorção de uns
elementos de uma religião pela outra podemos
destacar no cristianismo, por exemplo, o papel
dos concílios que pretenderam normatizar discursos, crenças, datas e posições em relação à
influência pagã na religião cristã.
Sendo assim o cristianismo nos seus primórdios, como religião primitiva de crença em
um Deus único, promovido e expandido a partir de Constantino, em sua estruturação esteve
durante muito tempo impregnado de elementos
pagãos incorporados à concepção de mundo
cristã: [...] “o risco que se corre ao observar o
cristianismo é considerá-lo uma religião pura,
mantida intocável na sua relação com os mundos helênico, romano e mesmo africano” (BARROS, GUERRA, Revista História Viva, p. 22).

Posteriormente, no mesmo sentido de absorção, ainda que de forma velada, e ainda dentro do cristianismo podemos perceber pontos de
divergência, principalmente doutrinais que culminaram em novas formas de se pensar o Deus
único cristão. Neste caso, temos o movimento
protestante que com um discurso crítico às posturas e doutrinas impostas pela Igreja Católica
buscou estabelecer a renovação da fé. Este movimento inicialmente nos parece ter como proposta um retorno ao cristianismo primitivo ainda
não alterado pelo papel da hierarquia eclesiástica ou pela ação dos concílios.
Portanto partindo desta narrativa de que
existem muitas investigações, análises e definições sobre a constante presença do sagrado
em todos os tempos da existência humana, houve neste capítulo um esforço para mostrar como
a definição de sagrado e da sua influência sobre o homem ganhou novas características em
séculos de transformação da religiosidade e de
como com a instituição do cristianismo esta presença passa a estar relacionada com a idéia de
um Deus único onde este sagrado se estabelece
ou se define pela ação deste Deus na vida do
homem.
Na arte, ele aparece diretamente ligado
à ideia de traição. Na Inquisição os hereges
condenados eram conduzidos às fogueiras com
mantos amarelos, considerada a cor do Diabo.
Nos quadros intitulados Prisão de Cristo por Caravaggio ou O Beijo de Judas por Giotto, Judas o
traidor veste o tal manto amarelo dos heréticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na perspectiva que gostaríamos de abordar que é a de como construir uma postura
de respeito à fé ou crença de outro, na qual iniciativas articuladas na forma que nos foi apresentada acima no trecho do site AfroBrasilis deve, em vista do desrespeito a religiosidade
africana pela comunidade evangélica, ser bem recebida por todos os que desejam uma real
convivência num mundo em que a tolerância e o respeito se façam presentes nas esferas
políticas, sociais, religiosas e econômicas.
Particularmente no âmbito virtual existe um movimento de resistência a esta demonização, mas que só pode ser percebido por pesquisas específicas em sites que promovem o
culto africano através de encontros, palestras, ações e vídeos que procuram transmitir a idéia
de um passado comum a todos os brasileiros, e que se baseiam na tolerância e respeito ao
direito de crer que nos pertence e nos é precioso, embora ainda assim seja um movimento
que transmite a sensação de ser ou estar pouco articulado, pois, de acordo com o que tivemos condições de acessar é um movimento que se apresenta de forma restrita e que não
tem a mesma expressividade e alcance conseguido pelas igrejas neopentecostais.
Consideramos, portanto que houve a absorção do discurso de demonização dos cultos
africanos por parte de muitos de seus praticantes e da população de forma geral, pois através de pesquisa realizada nas propagandas destes cultos, nas falas de alguns praticantes,
na aparência dos locais e nas transformações físicas das fachadas destes espaços, nota-se
a involução da religiosidade africana.
Percebemos que ao longo dos últimos anos de expansão da igreja evangélica que tem
por principal articulador a mídia evangélica e os cultos televisionados, que teatraliza a atuação, articulação e presença do Diabo ou do Exu como possuidor da vida do fiel necessitado
da proteção de Deus e da igreja, que os cultos africanos fazem um movimento inverso ao da
ascensão evangélica.
Somente para a abstração é válido participar que, o que mais chama a atenção é o
caráter restrito dos cultos africanos, a mudança na divulgação dos espaços que antes eram
claramente percebidos pela utilização de placas e até mesmo de cabeças de animais em
suas fachadas, e que com a expansão do universo evangélico foram sendo substituídas por
plaquinhas cada vez menores grifadas com um clássico joga-se cartas ou faz-se benzimentos.
Neste trabalho chegamos à consideração de que a partir da negação de se falar sobre o assunto por parte de muitos freqüentadores de centros de umbanda e de candomblé
que absorveram esse esforço evangélico, pode-se perceber em uma esfera menor e mais
especificamente nos espaços e locais analisados, que houve a penetração do discurso de
demonização do culto africano ao longo do processo da experiência de expansão da igreja
evangélica.
Ainda que esta pesquisa não se define pela construção histórica de um Deus negociador característico de um Deus capitalista num mundo capitalista, a arrasadora expansão
evangélica nos últimos anos também permite a contestação do acúmulo de capital pelas
grandes igrejas evangélicas neopentecostais que através de um profundo e incisivo processo
psicológico de desmerecimento do fiel e da religiosidade africana em especial, busca vender
ao seu crente um espaço garantido pela fé ao lado de Deus.
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Não nos atemos a outras instâncias ou formas de “demonizações” pelo fato de que
gostaríamos somente de apontar o que consideramos relevante, ou mais incisivo no movimento de expansão da comunidade evangélica, mas ainda existe para além deste questionamento um grande número de considerações a serem feitas na análise de aplicação do
discurso demonizador.
Nota-se, por exemplo, a demonização da medicina, juntamente com a da saúde que
ocorre quando um fiel é levado a colocar toda a sua perspectiva de cura, de qualquer mal,
físico ou emocional, na sua relação com Deus, com o pastor e com a Igreja, ao invés de cobrar do poder público seu direito como cidadão de ter um melhor serviço de saúde.
Uma demonização da política quando se transfere para a construção de um novo templo, e de um fiel ativo na fé de Deus, a responsabilidade de problemas sociais, como a fome,
a miséria ou o desemprego que são de caráter político e não religioso, como nos foi apresentado na matéria do jornal Folha Universal sobre o novo templo na Nigéria.
A demonização do fiel e da sua fé, que questiona a sua atuação isolada como crente e
que prega a necessidade de um representante espiritual, que faça a correspondência do homem com Deus, e que vende para ele uma fé que só lhe serve se for uma fé na alegria. Uma
fé de alegria que individualiza e que afasta o homem da realidade social dos novos tempos,
que deve ser enxergada, e que no caso no trabalho de historiador ser questionada.
Uma possibilidade de se notar e perceber a ação do social, além das negociações que
se fazem com Deus. Ainda que por um pensamento que condiciona, seu discurso de auto-ajuda se baseia em um esforço de união que pode ser entendido pela necessidade de uma
vivência no plano social e concreto e não em benefício de um mundo puramente espiritual.
Assim, Henri Nouwen em sua proposta de espiritualidade para o século XXI, diz:
Minha necessidade de ter amigos, afeição e aceitação estão exatamente aqui para que todos possam
ver. Jamais vivi tão profundamente a verdadeira natureza do ministério pastoral: estar com o próximo
em compaixão. O ministério de Jesus é descrito na carta aos Hebreus como sendo de solidariedade
com o sofrimento humano. Na vida cristã alegrias e tristezas não se excluem, mas fundem-se; uma
perspectiva que deve formar seres humanos maduros e honestos, os quais, pela graça, devem aprender a vivenciar os prazeres e simultaneamente, carregar os fardos de sua própria existência (NOUWEN,
1996, p. 40-41).

Um discurso como neste caso é o das igrejas neopentecostais, têm sempre a possibilidade de atingir diversas camadas de uma sociedade, e, portanto, também pode ser uma
forma perigosa de libertar, ou de criar oposição.
Assim, e nesta perspectiva, o discurso de expansão da igreja evangélica em especial
deveria sempre ser um esforço que nos leve a pensar a união e nunca a fragmentação do
homem, ou de uma classe, pois permite o aumento de um individualismo que exclui o homem
da necessidade de socialização e de solidariedade que nos afasta como um todo da revolução por um mundo mais justo.
É como dizer que a Igreja cria mais um ghetho seguro que afasta o homem da realidade
social que oprime e degenera o humano, em busca de um mundo espiritual individualizado desde já e para poucos, e que acena no futuro com
uma liberdade que deveria agora ser de todos os homens.
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A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA PARA O PROCESSO DE
APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Os avanços da Neurociência trouxeram valiosas contribuições à Educação, favorecendo o entendimento de como se aprende e a descoberta das melhores formas de
se ensinar. Nesse sentido, o presente trabalho constitui-se em um estudo bibliográfico
que objetivou compreender as diversas contribuições da neurociência para o processo
de ensino-aprendizagem no atual sistema de Educação Infantil. Bem como, compreender
como as mudanças físicas e químicas cerebrais interferem na aprendizagem. Nessa interface entre educação e neurociências, surgem desafios que possibilitam uma integração
positiva quanto ao ensino-aprendizagem, pois, ajudam a fundamentar a prática pedagógica e orientar ideias para intervenções, apontando estratégias de ensino que respeitem
a forma como o cérebro funciona. O uso de estratégias adequadas em um processo de
ensino dinâmico e prazeroso provocará consequentemente, alterações na quantidade e
qualidade de conexões sinápticas, afetando o funcionamento cerebral, de forma positiva
e permanente, com resultados extremamente satisfatórios. Assim, cabe ao professor apropriar-se das informações que surgem, buscando fontes seguras, especialmente quanto à
neurociência.

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

C

onforme Antunes (2012), a trajetória histórica e social da educação infantil foi
caracterizada pelo assistencialismo, que estigmatizou creches e pré-escolas e
ainda se encontra presente em muitas instituições.

A educação, a partir da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/961, passa a abranger os
processos formativos, que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.
E, especificamente os artigos 29 e 30 desta Lei, têm como finalidade o desenvolvimento integral da criança, apresentando em suas diretrizes a indissociabilidade entre o cuidado e
a educação, buscando integrar a criança como sujeito histórico e cultural. Há um enfoque na
estimulação do desenvolvimento infantil com liberdade, respeito e afetividade, como tentativa
de mudar o conceito prévio da infância (BRASIL, 1996).
Essa estimulação tem originado para a Educação Infantil um caráter formador, que aprimora valores e atitudes, desenvolve desde muito cedo o sentido da observação, desperta
a curiosidade intelectual das crianças, capacita-as a buscarem informações, onde quer que
estejam a fim de utilizá-las no seu cotidiano. Nessa perspectiva, a educação infantil permite
que as crianças sejam pensadas, aprendam a refletir sobre o mundo ao redor e aprenda a
instruir-se em equipe e a construir visões compartilhadas com os outros (SANTOS, 2019).
Nesse sentido, o conhecimento da neurociência é uma grande aliada para identificar
cada ser humano como único. Esse conhecimento aplicado à educação infantil disponibiliza
ao mediador significativos conhecimentos que desvendam os mistérios que envolvem o cérebro na aprendizagem.
Isso permite a compreensão das nuances do desenvolvimento cerebral e os processos
envolvidos na aprendizagem. Portanto, tomar consciência dos mecanismos cognitivos envolvidos na aprendizagem é imprescindível para que sejam elaboradas atividades que desenvolvam as funções motoras, sensitivas e cognitivas do educando (SANTOS, 2019).
Leontiev (2003), com base na teoria de Vygotsky a respeito das estruturas das funções
psicológicas e processos mentais superiores, afirma que existe uma sincronia entre tais estruturas e o desenvolvimento de sistemas cerebrais funcionais, necessários para a realização
de ações específicas.
A criança não nasce com órgãos prontos para cumprir algumas funções mais complexas; tais órgãos irão se desenvolvendo no decorrer de sua vida, em consequência da sua
apropriação da experiência histórica. Esses órgãos são os sistemas funcionais cerebrais,
constituídos com o processo efetivo de apropriação.
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Fazendo uso de fundamentos básicos do materialismo histórico dialético da essência
social do indivíduo, Vygotsky (2000) alega que “a aprendizagem da criança começa muito
antes da aprendizagem escolar. [...] Toda aprendizagem escolar possui uma pré-história” (p.
78), proveniente das interações sociais acumuladas antes e a partir de seu nascimento, levando em conta que tais relações são construídas no decorrer de sua vida.
Para Cosenza (2011), os professores necessitam considerar o fato das funções psicológicas serem produto da atividade cerebral, fazendo imprescindível que se compreenda
como os conhecimentos evoluem e como a inteligência se manifesta na organização de estratégias, ou seja, como os alunos efetivamente aplicam conhecimentos, informações que já
possuem para se adaptarem a situações novas do pensamento e da ação.
Diante das mudanças constantes, que vêm sendo impostas em face da nova posição
da educação infantil dentro da perspectiva sociocultural, faz-se necessária uma busca diária
de novos conhecimentos que agreguem novos valores e desafios. No ambiente escolar, o
professor aparece como um mediador, organizador, orientador, e tem em mãos o poder para
trabalhar o aprendizado por meio do binômio cuidar e educar.
Este trabalho busca, portanto, compreender como a neurociência pode contribuir no
processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, procura-se entender como a neurociência trata
a questão da aprendizagem humana, tendo em vista as perspectivas ligadas ao desenvolvimento cognitivo.
Para tanto, buscar-se-á demonstrar como se dá a aprendizagem na educação infantil,
apontando as diferentes perspectivas do aprender, bem como a relevância da aprendizagem
para a vida, buscando perceber como o professor enriquece o processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se das contribuições da neurociência.
Sendo assim, cabe destacar que, o objetivo maior deste trabalho consiste em realizar
uma reflexão sobre como a neurociência pode ajudar no ensino-aprendizagem na educação
infantil (MORIN, 1996). Optou-se, neste trabalho, por desenvolver uma pesquisa com métodos e técnicas da abordagem qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de dados a
Revisão de Literatura.
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DIFERENTES PERSPECTIVAS
DO APRENDER SEGUNDO A
NEUROCIÊNCIA
A neurociência, por ser uma ciência que
estuda o sistema nervoso central, bem como
sua complexidade, por meio de bases científicas, dialoga com a educação, por intermédio
da neurodidática ou neuroeducação. Esse novo
ramo da ciência estuda educação e cérebro, entendendo este último como um órgão “social”,
passível de ser modificado pela prática pedagógica (RELVAS, 2010).
Em termos gerais, a neurociência da aprendizagem é o estudo de como o cérebro aprende.
É o entendimento de como as redes neurais são
estabelecidas no momento da aprendizagem,
bem como de que maneira os estímulos chegam ao cérebro, a forma como as memórias se
consolidam, e de como se tem acesso a essas
informações (LIMA, 2010). Diante das perspectivas do aprender, a neurociência apresenta a
aprendizagem como aquisição de informações,
como resultado de modificações funcionais no
Sistema Nervoso Central.
Essas modificações se dão por meio das
conexões entre neurônios, ou seja, a experiência
é a base da aprendizagem, pois, a cada experiência o cérebro responde diferentemente com
relação à experiência anterior. Para aprender, o
indivíduo conta com as suas estruturas física,
psicológica e cognitiva e é preciso que haja uma
integração dos fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais (COSENZA, 2011).
Várias disciplinas contribuem para o avanço do conhecimento. A neurociência cognitiva
e às técnicas de neuroimagem funcional, entendida como análise do cérebro em atividade,
incluindo a Ressonância Magnética da Imagem
funcional (IRMf), Tomografia de Emissão Pósitron (PET), juntamente com a Simulação Magnética Transcraniana (TMS) e a Espectroscopia
Infravermelha Próxima (NIRS), estão permitindo
aos cientistas compreenderem mais claramente
os trabalhos do cérebro e a natureza da mente
(OCDE, 2002).

Essas poderosas ferramentas de imagem
funcional do cérebro aliadas à integração de diversas disciplinas que investigam a aprendizagem humana e desenvolvimento confirmam as
diferentes perspectivas do aprender, tendo em
vista o que a neurociência percebe por aprendizagem (LIMA, 2010),
Neurocientificamente, a aprendizagem
é consequência de uma facilitação da
passagem da informação ao longo da
sinapse. Ela se traduz pela formação e
consolidação das ligações entre as células nervosas. É fruto de modificações
químicas e estruturais no sistema nervoso de cada um, que exigem energia e
tempo para se manifestarem. É possível
que o professor facilite o processo, mas
como coautor do processo de aprendizagem, pois o conhecimento é construído
e reconstruído continuamente na relação,
tendo em vista que, a aprendizagem é um
fenômeno individual e privado e vai obedecer às circunstâncias históricas e individuais de cada ser humano (COSENZA,
2011, p. 32).

Cosenza (2011) afirma que a construção
do sistema nervoso parte da história de vida que
cada um constrói, no desfazer e reorganizar permanente das conexões sinápticas entre os bilhões de neurônios que constituem o cérebro.
Para o autor, na espécie humana, todos têm cérebros semelhantes, mas não existem dois cérebros iguais, pois, os detalhes das conexões entre
os neurônios são fruto da historicidade pessoal
de cada indivíduo.
Os sentidos humanos se apresentam nos
pressupostos da neurociência como receptores
e cadeias neuronais que levam a informação específica até uma região do córtex cerebral, no
qual essa informação será processada, levando o indivíduo a tomar consciência do que está
acontecendo no ambiente ao seu redor. “O cérebro se liga aos órgãos periféricos tanto para
receber informações como para enviar os comandos que permitem a interação com o mundo exterior e interior do organismo” (COSENZA,
2011, p. 27).
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O cérebro é, portanto, um dispositivo
aperfeiçoado pela natureza ao longo do tempo
com a finalidade de detectar no ambiente os estímulos que são importantes para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. É possível dizer
que, além do processamento verbal, o uso dos
processamentos auditivo, tátil, visual, ou mesmo
olfato e a gustação faz com que as informações
aprendidas tenham mais chances de se tornarem um registro forte, uma vez que mais redes
neurais estarão envolvidas.
“A evolução, experiência e sobrevivência
do ser humano são estabelecidas pelas constantes trocas de mensagens e respostas, visando a
adaptação, visto que a pluralidade cultural gera
modificações no cérebro” (COSENZA, 2011, p.
63).
Conforme Cardoso (2000), a cada nova
vivência e aprendizado, novas conexões neurais
são adicionadas. Diante de jogos, estimulações
e experiências, o cérebro aumenta o volume
de conexões neurais, em virtude de sua plasticidade. Pesquisas, desenvolvidas com cobaias
criadas em uma gaiola rica em estímulos, como:
bolas, rampas, escadas, etc.; apontaram um aumento no peso cortical bruto e na espessura do
córtex cerebral, ao passo que cobaias criadas
em ambiente laboratorial normal, sem muitos estímulos, não apresentaram nenhuma alteração
(CARDOSO, 2000).
Relvas (2010) explica que a ativação de
uma área cortical, determinada por um estímulo,
resulta de alterações também em outras áreas,
já que o cérebro não funciona como regiões isoladas. Isso acontece em decorrência da existência de um grande número de vias de associações, extremamente organizadas ligando áreas
próximas que trafegam de um lado para o outro,
e outras podem constituir feixes longos e trafegam conectando um lobo a outro tudo isso dentro do mesmo hemisfério cerebral, que são as
conexões intra-hemisféricas.
Para a autora, “[...] uma aprendizagem só
é formativa na medida em que opera transformações na constituição daquele que aprende”
(RELVAS, 2010, p. 26). A neurociência traz um
novo conceito, o conceito do sujeito cerebral.
Precisa-se compreender que existe uma biolo-

gia, uma anatomia, uma fisiologia no cérebro
que aprende que é único na sua singularidade
dentro da diversidade de alunos em sala de aula.
Conhecer as características individuais
dos alunos fará com que, sejam construídas
com esses conhecimentos, novas competências
pedagógicas, promovendo por meio delas, práticas pedagógicas em cima de uma sólida teoria
do aprendizado.

POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA
NEUROCIÊNCIA PARA A APRENDIZAGEM
Segundo Maia (2011), a neurociência é a
área multidisciplinar de conhecimento que analisa o sistema nervoso para entender as bases
biológicas do comportamento.
A neurociência reúne as disciplinas biológicas que estudam o sistema nervoso, normal e
patológico, especialmente a anatomia e a fisiologia do cérebro relacionadas com as demais
disciplinas que explicam o comportamento, o
processo de aprendizagem e cognição humana
bem como os mecanismos de regulação orgânica.
Para tal, vários são os pesquisadores
que formularam ideias e pesquisas para que o
campo da neurociência assumisse o seu atual
destaque no campo da educação. Um autor importante dessa área é o neuropsicólogo russo
Alexander Luria (1999) que, em suas pesquisas,
sugeriu que existem duas unidades funcionais
no córtex cerebral: a primeira, chamada de “unidade receptora”, está presente na região posterior do cérebro, e se ocupa do recebimento, da
análise e do armazenamento das informações
sensoriais em níveis crescentes de complexidade.
A segunda unidade funcional é “executora”, localiza-se nas porções anteriores do cérebro
e também está organizada de forma a participar
desde o planejamento e regulação do comportamento até a execução das ações motoras. Cada
uma dessas unidades serve para obter, processar e armazenar informações.
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Em ambas as unidades funcionais existem
três tipos de regiões corticais, que são chamadas de áreas primárias, secundárias e terciárias.
A primeira unidade funcional permite regular o tônus cortical e o estado mental de vigília e alerta;
entra em atividade já no desenvolvimento intrauterino, com papel decisivo no parto e processo
de maturação motora; trabalha em relação e colaboração com os sistemas superiores corticais
nas manifestações da atividade consciente do
ser humano, de ações voluntárias ou processos
de decodificação e codificação simbólica (FONSECA, 1998).
A segunda unidade seria relacionada à
obtenção (recepção), processamento (análise)
e armazenagem de informações do mundo exterior; altamente específica em termos sensoriais,
além das funções visuais, auditivas, vestibulares
e táteis-cinestésicas, incorpora os sentidos do
gosto e do olfato (sistemas sensoriais aferentes);
participa no desenvolvimento intrauterino, com
papel de transação entre organismo e meio, entre o espaço intracorporal e extracorporal.
A terceira unidade funcional é aquela que
programa, regular e verificar a atividade mental,
ou seja, responde pela organização da atividade consciente; estruturada para a recepção de
sistemas exteroceptivos superiores, formada por
células diferenciadas que organizam informação
de forma específica, hierarquizada, que garantem uma percepção integrada, seletiva e complexa; atua posteriormente na planificação de
condutas conscientizadas e corticalizadas, com
bases psiconeurológicas da psicomotricidade,
que programam, regulam, verificam e integram a
motricidade (FONSECA, 1998).
Cada unidade funcional compreende um
conjunto de órgãos ou de áreas corticais que a
constituem e se integram. Essas unidades estão
envolvidas em todos os tipos de aprendizagem,
da praxia à linguagem, sem exceção. A aprendizagem é fruto do desenvolvimento dessas unidades funcionais da aprendizagem humana, cada
uma das unidades contribui de forma específica
ao “todo complexo da atividade mental” (FONSECA, 1998, p. 95).

Acerca das bases neurobiológicas da
aprendizagem, Cosenza (2011) afirma que a capacidade cognitiva do cérebro humano se traduz
por um processo evolutivo e os fatores genéticos
e ambientais contribuem favoravelmente para o
desenvolvimento de determinadas estruturas e
funções. Esse desenvolvimento de estruturas
cerebrais permite ao cérebro maior variedade e
flexibilidade comportamental e proporciona capacidade de aprender em sofisticadas estruturas
neuronais, que são geneticamente feitas para
serem plásticas.
Segundo Ferrari (2001), a plasticidade cerebral é a capacidade adaptativa do SNC (Sistema Nervoso Central) – sua habilidade para
modificar sua organização estrutural própria e
funcionamento, ou seja, é a capacidade que o
cérebro tem em se remodelar em virtude das
experiências do sujeito, reformulando as suas
conexões em consequência das necessidades e
dos fatores do meio ambiente.
Conforme Maia (2011), esse conceito
pode ser aplicado à educação, levando em conta a propensão do sistema nervoso em se ajustar diante das influências ambientais ao longo do
desenvolvimento infantil, ou até mesmo na fase
adulta. Essas alterações, ou seja, o fazer e desfazer as associações existentes entre as células
nervosas e é à base da aprendizagem.
De acordo com Pereira Jr. (2004), o sistema nervoso de uma criança em desenvolvimento têm maior capacidade de plasticidade que o
de um adulto, e é muito importante a atuação
correta e eficaz na estimulação da plasticidade
para favorecer a máxima estimulação da função
motora/sensitiva do aprendiz, com a finalidade
de facilitar o processo de aprender a aprender
no cotidiano.
A disposição funcional do cérebro não se
limita a um fluxo de informação, indo diretamente
do sistema perceptual para o sistema de ação.
No meio desses dois sistemas, há um terceiro,
denominado de sistema executivo, composto
pelas “áreas associativas” do córtex (parietal,
temporal e frontal) e pelo sistema hipocampal,
supostamente sob a coordenação do córtex pré-frontal (COSENZA, 2011, p. 63).
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Esse terceiro sistema executivo é fundamental para a melhor compreensão dos processos cognitivos do ser humano. De um modo
simplificado, pode-se dizer que esse sistema é
composto por um “arquivo” de programas para
uma grande quantidade de comportamentos
possíveis; em cada situação experimentada pelo
organismo, ele “decide” qual tipo de comportamento será realizado pelo sistema de ação, em
virtude das informações recebidas do sistema
perceptual (PEREIRA JR., 2004).
Segundo Maia (2011), esse arquivo de
programas foi acumulado durante a evolução
da espécie e transmitido de forma hereditária.
No entanto, em virtude da plasticidade da rede
neuronal, esses programas podem ser recombinados, produzindo novas alternativas para lidar
com novas situações.
No cérebro humano, o sistema executivo
se relaciona com um córtex frontal desenvolvido,
que suporta capacidades inferenciais mais sofisticadas. No tocante à aprendizagem, é evidente
que aprender não é só prestar atenção e memorizar, mas, sobretudo, implica capacidade de inferir novas informações por meio da experiência
de aprendizagem. “A capacidade inferencial depende também do sistema executivo e é exercida a partir do momento em que for útil para uma
ação em curso” (COSENZA 2011, p. 36).
Consoante Maia (2011), na sala de aula,
a contribuição da neurociência é imprescindível
à medida em que esclarece o funcionamento do
cérebro. A neurociência contribui com informações sobre como a memória, o esquecimento,
o tempo, o sono, a atenção, o medo, o humor, a
afetividade, o movimento, os sentidos, a linguagem, as interpretações das imagens que fazemos mentalmente funcionam.
A plasticidade cerebral é a capacidade de
mudança do cérebro, ou seja, é a habilidade do
sistema nervoso alterar o funcionamento do sistema motor e perceptivo baseado em mudanças
no ambiente. Por esse ângulo, compreende-se
que o cérebro não é limitado, pois nunca perde
a capacidade de se transformar. O conhecimento de que o cérebro continua a desenvolver-se,
a aprender e a mudar, nos faz rever o fracasso

e as dificuldades de aprendizagem diante das
inúmeras possibilidades de aprendizagem para
o ser humano (FONSECA, 1998).
Para Lent (2001), se os estados mentais
são originários de padrões de atividade neural,
então a aprendizagem é atingida por meio da
estimulação das conexões neurais, podendo ser
fortalecida ou não, dependendo da qualidade da
intervenção pedagógica.
É crucial que os professores estejam cientes que os bilhões de neurônios do cérebro humano podem se conectar levando os sinais de
informação a fluírem de forma maciça em diversas direções de modo simultâneo, as denominadas conexões neurais ou sinapses. Infere-se
que no cérebro essas estimulações criam novos
caminhos para aprendizagem.
É por intermédio do estudo dos processos
de aprendizagem que acontece um aprimoramento de técnicas pedagógicas, que simultaneamente leva a personalidade e a racionalidade
humana a estarem aptas a desempenhar sua
função e continuar a desenvolver-se. Esses fatores influenciam e constituem um dos maiores
desafios para a educação, visto que, ao compreendê-lo acontece o desenvolvimento do indivíduo dentro do contexto sócio-histórico.
Diante dos fracassos e das dificuldades
de aprendizagem, é exigido constantemente do
professor uma postura flexível diante das inúmeras possibilidades de aprendizagem para o ser
humano na sua formação continuada (BEAUCLAIR 2008).
Muitas vezes, o ensino tem sido aplicado na educação infantil de maneira mecânica e
igual a todos os alunos, sem a devida atenção à
individualidade da criança, numa demonstração
de total falta de consciência da força que possuem os modelos mentais, ou seja, o conjunto
de sentidos, pressupostos, regras de raciocínio,
inferências que nos leva a fazer determinada interpretação e da influencia que elas exercem sobre o comportamento (ANTUNES, 2012).
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MECANISMOS COGNITIVOS ENVOLVIDOS NA APRENDIZAGEM
Para que se aprenda algo, é necessário
ter atenção e memória preservadas, prestar
atenção, compreender, aceitar, reter, transferir e
agir, são processos fundamentais. A aprendizagem precisa se dar no momento exato em que
ocorre a captação de uma informação pelas vias
sensoriais, pela retenção e fixação pelas áreas
da memória, função executada pelo córtex cerebral (PANTANO; ZORZI, 2009).
Cosenza (2011) afirma que o processo
de aprendizagem abrange vários segmentos: a
compreensão, assimilação (memória), atribuição
de significado e estabelecimento de relações entre o conteúdo a ser aprendido e os conteúdos a
ele relacionados e já armazenados. Dentro dessa visão cognitiva, a aprendizagem é um processamento resultante de processos cognitivos
que envolvem sensação, percepção, atenção e
memória operacional e de longo prazo.
Os principais conceitos da neurociência
cognitiva relacionados à aprendizagem baseiam-se nas funções executivas, atenção, memória,
consolidação e inteligência, que se referem, de
forma geral, a um conjunto de habilidades cognitivas que permitem ao indivíduo iniciar e desenvolver uma atividade com o objetivo final determinado, ou seja, à realização de ações voluntárias,
independentes, autônomas, auto organizadas e
orientadas para meta (SANTOS, 2019).
Segundo Maia (2011), o conceito de funções executivas é caracterizado pelas habilidades que, integradas, capacitam o indivíduo a
tomar decisões, avaliar e adequar seus comportamentos e estratégias, buscando a resolução
de problemas. Tais funções orientam e gerenciam funções cognitivas, emocionais e comportamentais. Para o autor, as funções executivas
são representadas por habilidades distintas, ainda que relacionadas, e não apenas por uma única habilidade cognitiva.
Para Cosenza (2011), é imprescindível impulsionar o desenvolvimento das funções executivas por meio do ensino de estratégias que
favoreçam o aprimoramento dessas funções. É

importante levar em consideração que essas estratégias devem estar voltadas para que os estudantes aprendam a planejar suas atividades, tornando-se capazes de estabelecer metas dentro
de uma perspectiva temporal.
Intenciona-se que eles saibam não só
buscar a informação utilizando os recursos existentes, mas que saibam também identificar as
questões relevantes, fazendo deduções e generalizações, além de organizar e incorporar novos
conceitos dentro do que já é conhecido. “Esse
aprendizado deve proporcionar aos aprendizes
uma independência quanto o ambiente escolar
levando-os a terem um pensamento flexível, porém independentes” (COSENZA 2011, p. 94).
Conforme Maia (2011), o conceito atenção refere-se à capacidade de o sujeito atentar-se a determinadas características do estímulo,
ignorando aqueles que são irrelevantes à tarefa,
de modo a processar ativamente uma quantidade limitada de informações dentre as disponíveis
aos órgãos dos sentidos ou provenientes de outros processos cognitivos. A atenção pode ser
classificada como atenção reflexa, comandada
por estímulos periféricos, e atenção voluntária,
cujos mecanismos de controles são centrais.
A memória é outro mecanismo cognitivo
que está fortemente associado à aprendizagem.
Segundo Cosenza (2011), há vários tipos de memórias. A memória sensorial deixa um traço no
sistema nervoso por um breve segundo e depois
desaparece, como por exemplo, luzes, cheiros.
A memória de curto prazo, chamada de
“sistema de memória de capacidades limitadas”,
mantém as informações na consciência por um
breve período. A memória de trabalho, vista
como sistema de processamento ativo, mantém
e manipula as informações, para que possam
ser utilizadas para atividades tais como solução
de problemas, raciocínio e compreensão.
A memória de longo prazo é distinta da
memória de curto prazo em dois aspectos importantes: duração e capacidade. Permite lembrar,
por exemplo, de canções de ninar da infância,
os significados e grafias de palavras raramente
utilizadas,
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O hipocampo, localizado no lobo temporal, parte do sistema límbico é um importante locus relacionado à memória,
principalmente para transferir a memória
de curto prazo para a memória de longo
prazo. Essa afirmativa deriva de experiências efetuadas com pessoas que foram
submetidas à remoção do hipocampo (ou
de outras estruturas límbicas associadas)
e que conseguem manter a memória pré-existente sem nenhuma alteração, e que
desenvolvem, entretanto, o fenômeno da
amnésia anterógrada, ou seja, a incapacidade de formar novas memórias (COSENZA, 2011, p. 63).

O conceito de consolidação, de acordo
com Cosenza (2011), é necessário para que os
registros no cérebro sejam retidos por um tempo maior. Na consolidação ocorrem alterações
biológicas nas ligações entre os neurônios, por
meio dos quais o registro vai se vincular a outros
já existentes, tornando-se mais permanente.
Essas alterações envolvem a produção
de proteínas e outras substâncias que são utilizadas para o fortalecimento ou a construção
de sinapses nos circuitos nervosos, facilitando a
passagem do impulso nervoso. O autor explica
que esse processo não ocorre instantaneamente, que demora algum tempo para ocorrer, e que
ao final desse processo, novas memórias estarão consolidadas.
Outro conceito da neurociência relacionada à aprendizagem é a inteligência, que pode
ser definida como uma capacidade ampla que,
entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de
forma abstrata, compreender ideias complexas,
aprender rapidamente e por meio da experiência.
A inteligência não tem uma localização cerebral específica, mas é fruto do funcionamento
de sistemas cerebrais interconectados. A inteligência sofre influência genética, entretanto, fatores ambientais são importantes, pois, o ambiente pode controlar a manifestação e o impacto da
ação dos genes (COSENZA, 2011).

Os resultados dos testes de inteligência,
por convenção, são chamados de QI. Os resultados obtidos por uma pessoa nas diversas tarefas dos testes são correlacionados, admitindo-se
a existência de uma inteligência geral ou fator g.
Esse seria o núcleo de todas as aptidões intelectuais, ou seja, uma inteligência que pode ser
aplicada a qualquer tipo de problema ou situação que exige do indivíduo o uso dos próprios
recursos mentais para adequar seu comportamento ao meio (FLORES-MENDOZA, 2008).
Outra versão da estrutura da inteligência
propõe a existência de vários tipos de inteligência, as quais servem a diversas finalidades no
comportamento adaptativo e social dos indivíduos humanos (FLORES-MENDOZA, 2008). Essa
teoria é denominada a teoria das inteligências
múltiplas, sendo Howard Gardner (2000) um
dos precursores. São oito inteligências: verbal,
lógico-matemática, visual espacial, corporal-cinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal e
naturalística.
Um dos aspectos fundamentais a ser considerado em qualquer teoria da inteligência é o
de buscar um modelo que valorize as influências do ambiente nos processos cognitivos. É
necessário reconhecer que o meio é, de alguma
forma, internalizado pelo indivíduo, gerando lógicas e sistemas simbólicos específicos, além de
particularidades quanto à maneira de representar o mundo. Naturalmente, a inteligência reflete
tais variações e é por elas influenciada (ROAZZI;
SOUZA, 2008).
É possível concluir que, se o educador
tomar conhecimento do funcionamento cerebral
e dos mecanismos cognitivos envolvidos com
a aprendizagem, pode ressignificar sua prática
docente, adotando uma prática pedagógica diferenciada, utilizando-se de recursos que respeitem a forma como o cérebro funciona, objetivando uma aprendizagem significativa e eficaz.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, compreende-se que o uso de estratégias adequadas em um processo de ensino dinâmico e prazeroso provocará consequentemente, alterações na quantidade
e qualidade de conexões sinápticas, afetando o funcionamento cerebral, de forma positiva e
permanente, com resultados extremamente satisfatórios.
Para tanto, o processo de aprendizagem deve ocorrer de maneira ativa e planejada,
pois, ele é um processo constante e inacabado, acompanha o homem desde seu nascimento. Entende-se que a aprendizagem conduz o desenvolvimento, sendo a aquisição gradativa
de independência pessoal. Nesse sentido, o principal desafio dos professores na educação
infantil é auxiliar a criança a adquirir confiança em si mesma e a acreditar na própria capacidade.
Desse modo, cabe ao professor apropriar-se das informações que surgem, buscando
fontes seguras. Especialmente no que diz respeito à neurociência, uma ciência que mostra
o funcionamento do cérebro e sua constante evolução e seu desenvolvimento, sendo este
decorrente da integração entre o corpo e o meio social.
Potencializar essa interação por parte das crianças provoca permanente mudança de
comportamento tendo em vista que suas habilidades e competências são múltiplas. Assim
sendo, as contribuições da neurociência têm uma natureza dinâmica, dado que porque o
cérebro está sempre se alterando.
No cotidiano escolar, o conhecimento adquirido com a neurociência deve ser visto
como contribuição para um avanço na educação, em busca de melhor qualidade e resultados mais eficientes para a qualidade de vida do indivíduo e da sociedade.
A escola pode e deve contribuir de diversas maneiras para a qualidade desse desenvolvimento integral da criança. Tal objetivo deve ser realizado por meio de uma proposta pedagógica mais consistente e assertiva, pautada em evidências científicas, visando promover
aprendizagens que possam atender às diferenças para educar, mediante a identificação de
estilos individuais de aprendizagem, assim como a descoberta do melhor modo de introduzir
informação nova no contexto escolar.
Sabe-se que está longe de se apresentar ideias conclusivas sobre a Neurociência, pois,
é uma ciência em constante evolução e que a cada dia descobre novas fontes e estratégias
para buscar explicar diversas questões ligadas ao cérebro.
É necessário diminuir a distância entre as pessoas e a escola, que hoje já é bem menor do que em épocas antigas, assim como são também incompletas algumas informações
sobre motivos que levam as estatísticas apontarem o crescente número de crianças com
dificuldades.
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Por isso, a neurociência pedagógica busca apoiar em conjunto com outras disciplinas,
o educando na direção do conhecimento pleno, na importância das atividades neuro educacionais para que ele conquiste o sucesso escolar. O aluno não pode ser tratado de maneira
igual.
O tratamento das diferenças direciona melhor o ensino e oferece qualidade na aplicação do método, no qual cada um tem seu tempo de aprendizagem, pois, as estimulações
cerebrais ocorrem de maneiras diversas e atingem especificamente a cada educando. Saber
que todos possuem diferenças essenciais e conduzi-la de forma eficiente, demonstra competência e habilidade, consolidando o trabalho escolar.
Além disso, a neurociência pedagógica traz também em sua bagagem, recursos que
despertam nos profissionais da educação uma motivação no desafio de ensinar, a fim de que
ele compreenda a extensão da capacidade cerebral em se reinventar e criar novas formas de
assimilar o conhecimento. Mas, para isso, é necessário que o professor e a escola se envolvam nesse processo e conheçam as ferramentas que ela nos traz.
Nessa perspectiva, uma das atuações da Neurociência na educação é a de despertar a
escola para algo novo e desafiador, em que a atuação do cérebro humano é o principal meio
para se descobrir maneiras para que o indivíduo aprenda e quais áreas cerebrais precisam
ser estimuladas com o fim de adaptar atividades e ações pedagógicas a serem realizadas
em sala de aula.
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PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO DE
CIÊNCIAS: ANÁLISE CRÍTICA DA FORMAÇÃO
RESUMO: O ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental é ministrado por
professores polivalentes, com formação em Pedagogia que também são responsáveis
pelo ensino de outros componentes curriculares. Sabe-se que a ciência apresentada nos
currículos escolares geralmente está desconectada do mundo real, não estabelece laços
com a realidade, consequentemente, tal situação acaba gerando desinteresse, além de
transmitir uma visão distorcida sobre a atividade científica. Estudos atuais indicam que
existe uma intrincada relação entre as concepções acerca da natureza da ciência que o
professor possui e a sua prática pedagógica. Portanto, se as concepções epistemológicas dos professores norteiam suas ações, a mudança no ensino de Ciências somente
ocorrerá a partir de uma mudança profunda na epistemologia do professor. Objetiva-se
com este artigo analisar as principais dificuldades de um grupo de trinta e cinco (35)
licenciandos do último semestre de Pedagogia em abordar o ensino de ciência em sala
de aula e desenvolver estudos, discussões e reflexões que resultem na produção de conhecimentos capazes de impactar positivamente na melhoria do ensino e na formação
de professores. Nessa pesquisa de cunho quantitativo-qualitativo e descritivo, ancorada
no referencial teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais, de Moscovici
(2003), tem-se como problema a ser investigado: os futuros professores que irão atuar
no processo de ensino e aprendizagem de Ciências da Natureza nas séries iniciais do
Ensino Fundamental sentem-se seguros e preparados? Os resultados evidenciaram a
insegurança dos futuros professores em abordar o currículo de ciências; a presença de
representações equivocadas acerca da natureza da ciência, do cientista e a necessidade
de se repensar a formação inicial.
Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino de Ciências; Representação Social.
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INTRODUÇÃO

N

as últimas décadas o ensino de ciências tem sido foco de uma série de discussões e estudos, principalmente nas academias de ciências dos Estados Unidos
e Europa. No Brasil diversas publicações e artigos específicos da literatura da
área têm apontado para uma crise no ensino de ciências, principalmente pesquisas realizadas pela Academia Brasileira de Ciências. O resultado de algumas pesquisas também têm
demonstrado certo grau de desinteresse dos estudantes pelas ciências e mesmo a recusa
pela formação universitária na área.
De modo geral, pode-se dizer que o ensino de ciências nas escolas tem se realizado
por meio de proposições científicas apresentadas na forma de definições, leis e princípios e
tomadas como verdades de fato, sem qualquer problematização e sem que se promova um
diálogo mais estreito com evidências do mundo real. Em tal modelo de ensino, poucas são as
oportunidades de uso de experimentos e de argumentação acerca dos temas e fenômenos
em estudo.
A rejeição ao chamado “método de ensino tradicional” costuma aparecer de maneira
contundente no discurso, sobretudo, entre os professores que estão em formação, porém, as
aulas de Ciências atuais continuam ocorrendo como há cinquenta anos, ou seja, baseada no
binômio transmissão/recepção de informações pré-elaboradas.
A partir da contribuição de pesquisadores como Jean Piaget (1896-1980), Lev Vygotsky (1896-1934), Jerome Bruner (1915-2016), Robert Gagné (1916-2002), David Ausubel
(1908-2008), entre outros, emergiram diversas teorias de aprendizagem e vários métodos objetivando à melhoria da qualidade do ensino de Ciências foram postos em prática. Entre essas teorias pode-se destacar as concepções construtivistas, sócio interacionistas, aprendizagem significativa, ensino CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), aprendizagem
por resolução de problemas e a aprendizagem por investigação, que leva em consideração
os conhecimentos empíricos que já foram construídos pelos estudantes.
Contudo, nada disso faz sentido se o professor efetivamente não rever suas próprias
concepções epistemológicas. Então temos aqui o primeiro problema a ser sanado antes de
qualquer outra ação: grande parte dos professores de ciências manifesta a crença de que
só pode ser considerado científico o conhecimento que pode ser verificado e “provado” pela
experiência, que a ciência é uma atividade que “busca a verdade”; que a ciência repousa
sobre um fundamento seguro adquirido por meio da observação e experimento; que existe
um método científico universal; que conhecimento científico é conhecimento provado, entre
outros.
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Um dos principais objetivos da educação científica escolar é formar justamente cidadãos participativos, capazes de compreender e atuar no mundo de maneira crítica apoiando-se na racionalidade humana e no discurso científico como antídoto contra o “negacionismo”,
a superstição, as pseudociências e toda forma de obscurantismo. Neste aspecto, o ensino de
ciências desde as séries iniciais do ensino fundamental, ganha relevância na medida em que
a formação científica consistente possibilita aos cidadãos participar na tomada de decisões,
em assuntos que estão relacionados à ciência e tecnologia.
Porém, os professores dessa importante etapa da escolarização chamados de polivalentes ou generalistas parecem encontrar grandes dificuldades em abordar o currículo de
ciências em sala de aula e, por isso, privilegiam amplamente a leitura e a escrita e o ensino
da matemática em detrimento do ensino de ciências.
Como um processo natural, os docentes tendem a ensinar ciências da mesma forma
que a universidade os ensinou, e no final das contas as concepções dos estudantes, inclusive dos futuros docentes, não se distanciam muito daquilo que podemos chamar de senso
comum. Diversos estudos como, Cachapuz et al (2005), Gil-Perez (2001), Goldschmidt, Júnior e Loreto (2014), Tobaldini et al (2011), Colagrande e Arroio (2018), evidenciam que um
dos principais fatores que interferem no ensino de ciências corresponde justamente às representações de Ciência que os professores possuem, por isso, melhorar o ensino de ciências
exige o cumprimento de um requisito básico: modificar as concepções inadequadas acerca
da natureza da ciência que os professores carregam e transmitem.
Portanto, justifica-se a escolha da temática em decorrência das deficiências formativas
dos professores generalistas, da prevalência de vários mitos e crenças no imaginário do
professor como a necessidade de laboratório, materiais e equipamentos sofisticados para
ensinar ciências, da concepção de que a disciplina Ciências da Natureza é difícil de ser ministrada, não apenas pelas limitações de origem formativa mas, sobretudo, pela ideia de que
a atividade científica somente pode ser desenvolvida por pessoas especiais e “extremamente
inteligentes”, pela importância da educação científica na sociedade atual e, por fim, pelo interesse pessoal deste autor. 		
Atualmente um grande número de pesquisadores recomendam que alunos e professores aprendam e ensinem não apenas Ciências, mas também realizem estudos sobre a
natureza da própria ciência (NDC). Infelizmente apesar do crescente número de publicações
(periódicos, livros, artigos, dissertações, teses, entre outros) enfatizarem a importância da
relação entre epistemologia e ensino de ciências, grande parte dessa produção não tem chegado até os professores, alijando-os desse processo, portanto, objetiva-se com este artigo
conhecer e analisar as principais necessidades formativas de um grupo de graduandos do
último semestre de pedagogia de uma instituição privada em relação ao ensino de ciências;
identificar as suas principais representações acerca da natureza da Ciência e do trabalho
do cientista; conhecer e questionar as principais ideias docentes de senso comum sobre o
ensino e aprendizagem das Ciências da Natureza e propor um programa de Didática das
Ciências para suprir as necessidades formativas desse grupo de futuros professores.
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No decorrer do desenvolvimento da pesquisa almeja-se responder a seguinte indagação: O grupo de graduandos do último semestre do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia/2020 pesquisado sente-se habilitado e seguro para ensinar Ciências para os alunos das
séries iniciais do Ensino Fundamental?
Nossa hipótese de pesquisa busca responder as indagações supracitadas à partir da
seguinte afirmativa: a insegurança em ministrar aula é algo natural decorrente da falta de prática, no entanto, quando o futuro professor não domina os conteúdos e sente-se inseguro tal
fato pode se tornar um obstáculo à aprendizagem dos alunos.
		
Em relação ao referencial teórico e metodológico optou-se pelo instrumento de investigação denominado Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) que é muito empregado
em pesquisas sobre representações sociais. A base teórica está ancorada nas investigações
em psicologia social por meio da Teoria das Representações Sociais (TRS), proposta pelo
psicólogo social romeno radicado na França Serge Moscovici (1925-2014) a partir da publicação do livro La Psychanalyse, son image et son public (1961), no qual ele aborda a relação
entre o indivíduo e a sociedade utilizando-se de conceitos como ancoragem, objetivação,
núcleo central e periférico e por pesquisadores que aprofundaram os estudos do campo das
representações sociais como Jodelet (2001), Abric (2001) e Arruda (2002).
A pesquisa caracteriza-se como quantitativa-qualitativa e descritiva cujo locus foi a instituição privada de ensino superior Faculdade de Santana de Parnaíba/FASP, os participantes
fazem parte do grupo de trinta e oito alunos do último semestre do curso de Licenciatura
Plena em Pedagogia/2020. A coleta de dados foi realizada a partir de questionário contendo
nove questões disponibilizado aos alunos por meio do Google Forms.
A Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) está embasada na perspectiva proposta por Merton (1992, p. 533), que consiste em escrever as primeiras palavras que surgem
na mente do sujeito quando este é inquirido a respeito de algum tema “[...] descrição das
ideias e imagens que surgem ao sujeito e que o sujeito associa a uma palavra ou tema”. A
análise do discurso foi realizada a partir dos estudos de Bardin (2011) e os dados obtidos
por intermédio da TALP foram processadas via software gratuito Open Evoc .
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A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA E DA
TECNOLOGIA NA SOCIEDADE
Atualmente a ciência e a tecnologia estão
presentes em quase todos os momentos do dia
a dia. Seja utilizando um forno micro-ondas para
aquecer alimentos, seja no uso do aparelho celular que nos conecta uns aos outros, quando se
assisti televisão em tela ultra fina com som e imagem de alta definição, quando realizamos exames, nos alimentamos, ingerimos medicamento,
ou seja, os resultados das pesquisas científicas
compõem a vida das pessoas em sociedade em
praticamente todos os aspectos.
Para que um país esteja em condições de
competir, produzir, consumir, exportar e satisfazer as necessidades fundamentais da sua população, o ensino de ciências e a tecnologia é
um imperativo estratégico. Hoje, mais do que
nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica a fim de melhorar a participação dos cidadãos na tomada de decisões e
principalmente para se evitar a propagação das
chamadas fake News, ou seja, desinformação e
informação falsificada que circulam pelas redes
sociais gerando muita confusão e prestando assim um desserviço à sociedade. 		
Desde que teve início a pandemia de Covid-19 não apenas as ciências ganharam destaque nos noticiários midiáticos diários, mas também as fake news. Na internet e mídias sociais
surgiram diversos grupos que se opõem a ciência e se posicionam, por exemplo, contra o
uso da vacina são os chamados “negacionistas”
que também negam a esfericidade do planeta, a
ocorrência do holocausto judeu, a existência do
corona vírus, a teoria evolutiva, entre outros.
Nesta, como em tantas outras discussões sobre assuntos polêmicos, é fundamental a participação da sociedade na elaboração
das políticas públicas que envolvam a ciência
e tecnologia, bem como a aplicação adequada
de recursos públicos. Portanto, não é possível
ignorar a necessidade de ampliação do nível de
conhecimento científico da sociedade para que
ela possa se mobilizar e assumir posições bem
definidas. Para tanto, não se deve ignorar a importância do ensino de ciências na escola desde
os anos iniciais levando em consideração que:

Não é preciso ser especialista para trabalhar com atividades científicas na escola
primária. O trabalho experimental de investigação pode ser simples e o conhecimento colocado em prática acessível. O
professor pode estimular e participar do
prazer e da curiosidade dos alunos e favorecer a exploração racional do mundo
que os cerca e que pode ser expressa por
palavras, por imagens e por argumentos.
O universo das ciências, no qual atuam os
cientistas cuja profissão é a descoberta e
os engenheiros que criam novos objetos
ou produtos, está realmente ao alcance
dos professores polivalentes da escola e
de seus alunos (ACADEMIA BRASILEIRA
DE CIÊNCIAS, 2005). 			
						

Nessa perspectiva, a educação científica
escolar se constitui como um objetivo social prioritário, pois em um mundo repleto de produtos
que surgiram a partir das indagações científicas,
a educação científica converte-se em uma necessidade praticamente obrigatória para todos
os cidadãos.
Todas as pessoas necessitam utilizar informações científicas para realizar determinadas
ações diárias, todas as pessoas necessitam desenvolver a capacidade de participar e opinar
em assuntos relacionados à aplicação das descobertas científicas, portanto, mostra-se consensual a importância de se estabelecer uma analogia entre a alfabetização básica e a educação
científica e tecnológica (FOUREZ, 1997).

O AMBIENTE DA PESQUISA E PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO
A pesquisa de investigação foi realizada
no dia 10 de novembro de 2020 com um grupo
de 35 licenciandos do último semestre do curso
de Licenciatura Plena em Pedagogia de uma instituição privada localizada no município de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, Brasil.
Os graduandos em formação, que já haviam cursado a disciplina “Metodologia do Ensino de Ciências” cuja carga horária foi de 72
horas, foram convidados a responder um formulário de coleta de informações por meio do Google Forms constituído por oito perguntas:
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Gráfico 1 – Fonte: autoria do próprio autor
Diante da escolha massiva em prol das
Ciências Humanas e Sociais em detrimento das
Ciências da Natureza e Matemática assinalada pelos profissionais que atuarão futuramente
como professores nas séries iniciais do ensino
básico, como demonstrado no gráfico 1, a situação é preocupante e embasa a necessidade de
se investigar melhor as origens dessa insegurança que a formação inicial demonstrou-se falha
em sanar.		
Desde a Conferência Mundial sobre Ciência para o Século XXI, organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), cuja declaração
final estabelece que um país somente estará em
condições de satisfazer as necessidades fundamentais da sua população quando o ensino das
ciências e da tecnologia for um imperativo estratégico prioritário e:
Como parte dessa educação científica
e tecnológica, os estudantes deveriam
aprender a resolver problemas concretos
e a satisfazer as necessidades da sociedade, utilizando as suas competências e
conhecimentos científicos e tecnológicos
[...] Hoje, mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização
científica em todas as culturas e em todos
os setores da sociedade, a fim de melhorar a participação dos cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação dos
novos conhecimentos (CACHAPUZ ET
AL, 2005 p. 20).

No Brasil, o ensino de Ciências Naturais
até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB/1961) era ministrado somente nas duas últimas séries do antigo curso ginasial:

A Lei nº. 4024, de Diretrizes e Bases da
Educação, de 21 de dezembro de 1961,
ampliou bastante a participação das Ciências no currículo escolar [...] No curso colegial, houve também substancial aumento da carga horária de Física, Química e
Biologia. Reforçou-se a crença de que
essas disciplinas exerceriam a função de
desenvolver o espírito crítico através do
exercício do “método científico” (KONDER, 1998, p. 4).

Dez anos depois, com a promulgação da
Lei de Diretrizes e Base (LDB/1971) o ensino
de ciências tornou-se obrigatório em todas as
séries do antigo “Primeiro Grau” e a sua perspectiva de valorização seria novamente reiterada
posteriormente com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1997.
Os PCNs apresentam uma nova proposta metodológica para o ensino de ciências que
embasados no Artigo 22 A da Lei de Diretrizes e
Base da Educação (LDB/1996) estabelece que
a “educação básica tem por finalidades 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”.
Naturalmente, de acordo com Ferreira e
Oliosi (2013), tal concepção não exclui o conhecimento científico que contribui de maneira significativa para a formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos capazes de utilizar
com competência os conhecimentos científicos
em situações concretas e simuladas.
Portanto, em uma sociedade na qual o saber científico é reconhecido como algo relevante
não somente para os eventuais futuros pesquisadores, mas também para todo e qualquer cidadão comum que convive diuturnamente com
a supervalorização do conhecimento científico e
tecnológico é impossível conceber à formação
de um sujeito crítico que esteja à margem do conhecimento científico produzido historicamente.
Contudo, paradoxalmente os cursos de licenciatura em Pedagogia parecem destinar uma carga
horária demasiadamente reduzida para o estudo
das Ciências Naturais como corrobora o gráfico
a seguir:
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Gráfico 2 – Fonte: Autoria do próprio autor
Percebe-se pela leitura do referido gráfico
que apenas 8,6% dos licenciandos discordam
totalmente da afirmativa contra 91, 4% que de
alguma forma concordaram com o enunciado,
percentual idêntico ao gráfico anterior. Para se
trabalhar com atividades científicas em sala de
aula não é necessário ser especialista nem ter
a disposição laboratórios e equipamentos sofisticados, no entanto, ainda prevalece no imaginário dos professores em formação a ideia
equivocada de que o espaço representado pelo
laboratório é o mais indicado para a construção
do conhecimento científico conforme ilustra o
gráfico a seguir:

Nessa perspectiva a aprendizagem de procedimentos ultrapassa a execução pura e simples
de tarefas que na maioria das vezes são executadas mediante a forma de “receitas prontas” que
acaba inviabilizando as oportunidades de desenvolvimento de novos significados. Uma atividade didática investigativa deve necessariamente
possuir um componente essencial particular que
motive o estudante a participar ativamente da elaboração dos meios necessários para solucioná-la
sem utilizar nenhum recurso de caráter algoritmo.
Tal fato não significa desmerecer à necessidade de determinados recursos, certos tipos
de materiais, equipamentos básicos ou espaços
adequados que de fato são muitas vezes importantes, porém, não significa que tais elementos
sejam prioritários e imprescindíveis, pois o ambiente a nossa volta por si só pode fornecer diversas oportunidades desafiantes para o ensino das
ciências da natureza (CACHAPUZ, ET AL, 2005).
Os dados do gráfico 4 evidenciam a nítida
insegurança dos futuros professores em ministrar
o conteúdo de ciências. Essa constatação pode
ser algo muito preocupante, pois tal fato pode
significar que este professor polivalente no futuro
poderá enfatizar muito pouco o ensino de ciências em relação ao conteúdo programático dos
demais componentes curriculares.

Gráfico 3 – Fonte: Autoria do próprio autor
No gráfico 3 observa-se a intrínseca correlação estabelecida pelos graduandos entre
melhoria da compreensão dos conceitos científicos e atividades científicas experimentais. Praticamente, 94,2% dos licenciandos concordaram
que as aulas práticas são superiores às aulas
predominantemente expositivas, somente 5,7%
discordaram. Entretanto, é preciso ressaltar que
o ensino de ciências na escola ou no ensino superior deve ser capaz de proporcionar o rompimento da passividade para que o estudante se
sinta estimulado a interagir, explorar e se colocar
na posição de alguém que investiga algo ou algum fenômeno, mas não de maneira isolada ou
restrita a algum tipo de manipulação meramente
mecânica.

Gráfico 4 – Fonte: autoria do próprio autor
A partir da pergunta número cinco do
questionário são colocadas as perguntas abertas e a resposta para cada uma delas foi obtida
a partir da técnica de associação livre de palavras (TALP) que, segundo Abric (2001), possibilita identificar de maneira espontânea e natural
as representações que subjazem ao discurso,
ou seja, o conteúdo que permeia a linguagem
de maneira não explícita.
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Tal técnica permite conhecer as representações que indivíduos e grupos possuem a
respeito de determinado tema. Uma representação social, conforme esclarece Jodelet (2001,
p. 27), caracteriza-se como um saber empírico
capaz de interligar um indivíduo a um objeto:
A representação social é sempre representação de alguma coisa (objeto) e de
alguém (sujeito). As características do sujeito nela se manifestam; A representação
social tem com seu objeto uma relação
de simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe significações).
Estas significações resultam de uma atividade que faz da representação uma
construção é uma expressão do sujeito
(JODELET, 2001, p. 27).

Apesar do seu caráter polissêmico
há uma caracterização muito bem aceita pela
comunidade científica acerca do conceito de representação social: “É uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado,
que tem um objetivo prático e concorre para a
construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 36). O termo
é comumente designado:
Como “saber do senso comum” ou ainda
“saber ingênuo”, “natural”, esta forma de
conhecimento distingue-se, dentre outros,
do conhecimento científico. Mas ela é tida
como um objeto de estudo tão legítimo
quanto aquele, por sua importância na
vida social, pelos esclarecimentos que
traz acerca dos processos cognitivos e
as interações sociais. Reconhece-se, geralmente, que as representações sociais,
como sistemas de interpretação, que regem nossa relação com o mundo e com
os outros, orientando e organizando as
condutas e as comunicações sociais.
Igualmente intervêm em processos tão
variados quanto a difusão e a assimilação
dos conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na definição das
identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas transformações sociais (JODELET, 2001, p. 41).

Segundo Moscovici (2003, p. 40), “Todas
as interações humanas, surjam elas entre duas
pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações. Na realidade, é isso que as caracteriza”. As representações sociais, dessa forma,
se apresentam como uma rede de ideias, metáforas e imagens mais ou menos interligadas
formando, de acordo com Sá (1996, p. 181):
Um conjunto de conceitos, proposições
e explicações originado na vida cotidiana
no curso de comunicações interpessoais.
Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das
sociedades tradicionais. Podem, também,
ser vistas como a versão contemporânea
do senso comum (SÁ, 1996, p. 181).

Uma representação social, conforme destaca Abric (2001, p. 28), caracteriza-se por possuir um conjunto bem engendrado de crenças,
valores, atitudes, opiniões, conceitos, entre outros, concernentes a determinado objeto ou situação cujo modus operandi “funciona como um
sistema de interpretação da realidade que rege
as relações dos indivíduos com o seu meio físico e social determinando seus comportamentos
e suas práticas”.		
As representações sociais se estruturam,
de acordo com Moscovici (2003) e Abric (2001),
a partir de dois eixos: o Núcleo Central (NC) e o
Sistema Periférico (SP). Os elementos que constituem o núcleo central exercem sobre-eminência
sobre o sistema periférico, em outras palavras o
núcleo central é quem dá sustentação, significado e organização constituindo o elemento mais
estável das representações. Ainda, de acordo
com Abric (2001, p. 163), o núcleo central das
representações possuem duas funções importantes, portanto, necessitam ser destacadas:
Função geradora: elemento pelo qual se
cria ou se transforma a significação dos
outros elementos constitutivos da representação. É aquilo por meio do qual esses elementos ganham um sentido, uma
valência; Função organizadora: é o núcleo central que determina a natureza dos
vínculos que unem entre si os elementos
da representação. É, nesse sentido, o elemento unificador e estabilizador da representação (ABRIC, 2001, p. 163).
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Esta breve, mas necessária digressão sobre o fenômeno chamado representação social
foi necessária para dar clareza e entendimento
acerca da proposta da pesquisa que é conhecer
as representações que trinta e cinco graduandos do último semestre do curso de pedagogia
possuem a respeito da ciência e da atividade
científica, pois o que se quer saber não é como
o indivíduo se apropria do conhecimento, mas
como o indivíduo dentro de determinado grupo e
como o próprio grupo chega ao conhecimento.
É preciso ressaltar que as visões, concepções e ideias docentes de senso comum sobre
a ciência, atividade científica, cientista e ensino
de ciências foram construídas gradualmente a
partir das vivências diárias pessoais que ocorreram dentro e fora da escola – contexto sociocultural, televisão, livros, materiais didáticos, vivência, contato com professores, filmes, mídias,
redes sociais, formação inicial e continuada, etc.
e para se conhecer essas representações optou-se por um modelo de coleta constituído por oito
perguntas das quais as quatro primeiras estão
relacionadas às questões formativas e as quatro
posteriores tem por objetivo conhecer as representações que os futuros professores possuem
acerca da ciência e do cientista.
A análise dos dados foi realizada por meio
do software “Open Evoc” que de maneira resumida processa as informações a partir da combinação estatística entre a ordem em que as palavras foram citadas e a quantidade de vezes que
foram evocadas constituindo-se assim o chamado Núcleo Central (NC) e o Sistema Periférico
(SP) que engloba as palavras secundárias ou
que não surgiram de imediato nas primeiras evocações dos pesquisados. Vejamos quais foram
essas palavras, a ordem em que aparecem e o
número de evocações para a pergunta número
5: “Escreva abaixo as 5 palavras que rapidamente aparecem em sua mente para o seguinte tema
“o que é ciência”?		
As palavras que mais apareceram nas respostas dos licenciandos, de um total de 105, foram quinze: “estudo” (13), “conhecimento” (11),
“pesquisa” (9), “experimentos” (7), “experiência”
(6), “natureza” (6), “meio ambiente” (6), “observação” (5), “descoberta” (4), “descoberta” (4),
“método” (3), “teoria” (3), “vida” (3), “química”
(2), “saúde’ (2), as que foram evocadas apenas
uma única vez foram descartadas.

As palavras estudo, conhecimento, pesquisa, experimentos, experiência, natureza e
meio ambiente formam o Núcleo Central, pois
estão acima da frequência média (FRamed) de
5,6 apontada pelo sistema Open Evoc que consiste na soma do número de vezes que as palavras apareceram (84), dividido pelo número de
vezes que as palavras foram evocadas (15).
Vale ressaltar que a palavra “estudo” além
de fazer parte do núcleo central, também foi a
mais evocada na primeira posição pelos pesquisados. As palavras observação, descoberta, método, teoria, vida, química e saúde estão abaixo
da frequência média, portanto, fazem parte do
Sistema Periférico e, é preciso salientar que “os
critérios de frequência e ordem de evocação se
complementam e fornecem dois indicadores coletivos para caracterizar a saliência de uma palavra num corpus gerado a partir de um grupo”
(WACHELKE; WOLTER, 2011, p.522).			
Nas respostas obtidas a partir da pergunta número 6 “Em relação às palavras citadas na
questão anterior, escreva uma única frase ou
um parágrafo contendo todas elas”, a estrutura
das frases e seus elementos constituintes foram
investigados por meio da análise de conteúdo
proposta por Bardin (2011) cujo procedimento possibilitou agrupar e categorizar os termos
mais comumente evocados pelos professores
pesquisados.
A partir do cruzamento entre as evocações
espontâneas e as frases elaboradas foi possível conhecer as representações que o grupo
de licenciandos possui acerca dos respectivos
temas (ciência e cientista). Analisa-se a seguir
o contexto geral das palavras evocadas e das
frases construídas para que se possa conhecer
as representações que emergiram das falas dos
licenciandos pesquisados. Foram selecionadas
apenas algumas frases, entre os critérios adotados para este fim estão aquelas que apresentaram melhor clareza de ideia, coerência e coesão
entre os termos evocados e a composição da
frase.
Licenciando 8: A ciência é conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis
que foram verificadas por métodos, pesquisas,
experimentações e observações (palavras evocadas: conhecimento, método, pesquisa, experimentação e observação).
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Licenciando 9: Para a ciência a pesquisa
é essencial para novas descobertas, os experimentos fazem parte dos estudos, e a dedicação
faz com que o cientista tenha paciência, pois
muitas descobertas científicas podem demorar
décadas (palavras evocadas: pesquisa, experiências, estudos, dedicação e determinação).
Licenciando 11: Ciência é o conjunto de
conhecimentos baseados na observação, na reflexão, na prática da experimentação (Palavras
evocadas: observação, experimentação, conhecimento, reflexão e prática).				
Licenciando 16: O conhecimento, a experiência, a observação e a pesquisa são essenciais para a descoberta do fenômeno científico
(palavras evocadas: conhecimento, experiência,
observação, pesquisa, fenômeno).			
Licenciando 17: Não há ciência sem experiência
nem tão pouco sem descoberta, pois tudo se
complementa à hipótese e a observação em pró
do conhecimento (Palavras evocadas: experiência, descoberta, hipótese, observação, tudo).
Licenciamento 27: A ciência é um estudo
de pesquisas que compreende experiências e
observações sobre a vida humana e a natureza
(palavras evocadas: pesquisas, experimentos,
empírico, estudos, conhecimento).		
Observa-se nas frases supracitadas a presença de pelo menos uma das seguintes palavras: experiência, experimento ou experimentação, o que denota a ideia equivocada que associa
o trabalho científico quase que exclusivamente
ao trabalho desenvolvido em laboratório no qual
o cientista observa e faz experimentos transmitindo assim uma visão predominantemente empírico-indutivista da ciência.
Convém assinalar que essa concepção,
que atribui a essência da atividade científica à
experimentação, coincide também com a ideia
equivocada e muito difundida de “descobrimento”, como se o conhecimento científico estivesse
praticamente pronto e aguardando a presença
do seu futuro descobridor, ignorando-se a importância da construção coletiva das pesquisas
e do intercâmbio entre pesquisadores, como
se o empreendimento chamado “ciência” fosse
obra exclusiva de gênios isolados em seus laboratórios (CACHAPUZ, et al, 2005).			

A palavra “pesquisa” que em algumas frases surgiu associada a palavra “descoberta” ignora o caráter social do desenvolvimento científico e que apoiada em uma visão estereotipada,
individualista e elitista contribui para uma leitura
descontextualizada, (a)problemática, (a)histórica
e neutra da atividade científica.		
Muito embora não se considere a existência de uma única e correta visão sobre o que é
ciência Gil-Pérez et al (2001) e Lakatos e Marconi (1986), concordam que quando se fala em
conhecimento científico o primeiro passo consiste em diferenciá-lo das demais formas de conhecimentos existentes.		
De acordo com Chalmers (1999), dada
à importância e o status que a Ciência desfruta
nos tempos modernos é de fundamental importância tentar compreender suas características,
pois a todo o momento somos bombardeados
por expressões como “tal produto foi cientificamente testado”, “a eficácia de tal método foi
cientificamente comprovado”, “a ciência busca a
verdade”, “a ciência prova que...”, “está cientificamente provado que...”, “a ciência começa pela
observação”, etc. que acabam transmitindo uma
visão deturpada sobre a ciência e para se evitar
esses e outros equívocos é preciso entender o
que é Ciência.
Para ensinar ciências é preciso saber o
que é Ciência, eis o primeiro passo. Para o professor de ciências o domínio da origem histórica
do seu objeto de ensino é uma experiência enriquecedora que abre várias possibilidades para
a reflexão. Obviamente que definir ciência não é
uma tarefa fácil, mas discutir aspectos importantes do ensino e da aprendizagem dos conteúdos
científicos sem ter uma visão, mesmo que parcial, desse empreendimento é querer colocar a
carroça na frente dos bois.
Muitos pensadores como Aristóteles, Bacon e Descartes, entre outros, achavam que havia um método científico capaz de construir um
conhecimento isento de falhas, porém, o tempo
incumbiu-se de mostrar justamente o contrário.
Em relação a pergunta número 7 “Quais são as
cinco palavras que surgem na sua mente quando você pense em um cientista”, as palavras
que mais apareceram nas respostas dos licenciandos, de um total 91, foram: “pesquisa” (14),
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“curioso” (8), “experimentação” (7), “inteligente”
(6), “descoberta” (6), “investigação” (5), “sábio”
(5), “resultado” (4), “inovador” (4), “científico”
(3), “conhecedor” (3), “cura” (3), “dedicação”
(3), “estudioso” (3), “tecnologia” (3), “louco”
(3), “maluco” (3), “capacidade” (2), “ciência”
(2), “especialista” (2), “evolução tecnológica”
(2), “futuro” (2), “Laboratório” (2), “método” (2),
“metodologia científica” (2), “natureza” (2), “profissional” (2), “raciocínio” (2), “vacina” (2).
As palavras descoberta, investigação, inteligente, experimentação e pesquisa foram as
mais evocadas nas primeiras posições pelos
pesquisados, as demais que foram evocadas
apenas uma única vez foram excluídas do estudo. Entre as palavras que compõem o núcleo
central das representações as mais citadas e
evocadas nas primeiras posições foram “experimentação”, “pesquisa”, “inteligente” e “curioso”.
Na sequência analisa-se algumas frases
elaboradas pelos pesquisados obtidas a partir
das respostas da pergunta nº 8 “Escreva uma
frase ou um parágrafo contendo as cinco palavras citadas na questão anterior”, com o objetivo
de identificar as principais representações que
emergiram das suas respectivas falas. Foram
descartadas as frases que não apresentaram
clareza de ideia, coerência e coesão entre os
termos evocados.
Licenciando 8: Cientista é um profissional
ou especialista, que executa atividades sistemáticas na procura de resultados e inovações. A
formação é longa e precisa de dedicação total.
Licenciando 9: O cientista tem que ser
persistente nas suas pesquisas, ter autodomínio
para não desistir, e investigar o improvável, fazer
experimentos.
Licenciando 14: Os cientistas são profissionais que têm uma dedicação imensa com seu
trabalho, tendo curiosidade, inteligência e capacidade de esclarecer dúvidas.
Licenciando 16: O cientista, além de ser
um investigador e conhecedor da ciência, é
curioso em estar em constante pesquisa para
seus estudos.
Licenciando 17: A principal função de um
cientista é a de realizar pesquisas de modo empírico, na busca de compreensão e inovação.

Licenciando 18: O Cientista precisa ser
decisivamente; pesquisador, explorador, precursor, inovador e Curioso.
Licenciando 24: Todo cientista inteligente
é pouco maluco. Mas é estudioso e tem o raciocínio lógico aguçado.
Licenciando 28: Os cientistas realizam
pesquisas sobre a vida e o universo, compreendendo a natureza humana e ambiental, e sem
eles os avanços na medicina e na tecnologia
não foram possíveis.
Licenciando 33: Pesquisas, experimentos
e descobertas.
Licenciando 34: O cientista tem a responsabilidade de fazer as descobertas através das
experiências, obtendo o conhecimento para resolver os problemas que afetam a sociedade.
Licenciando 35: O trabalho de um cientista é árduo e imprescindível, pois envolve muita
pesquisa e descobertas em busca de inovação.
Analisando as frases apresentadas pelos
futuros professores prevalece a ideia estereotipada que vincula a atividade científica ao uso
de equipamentos e laboratórios, na busca por
novas descobertas ou soluções úteis para os
problemas enfrentados pela sociedade como
evidencia a fala dos licenciandos 17, 28, 34 e
35.
A palavra “experimentação”, a segunda
mais citada, surge no contexto das falas atrelada
a concepção de que sem o aspecto empírico
da atividade científica não existe ciência, pois
os experimentos são utilizados para corroborar
as teorias. Novamente se apresenta aqui o problema da indução. Para o indutivismo a ciência
como conhecimento surge a partir de dados empíricos, as teorias científicas são derivadas de
maneira rigorosa a partir de dados obtidos por
meio da observação e do experimento.
De acordo com o indutivista o conhecimento científico é construído a partir da base
segura fornecida pela observação, no entanto,
de acordo com alguns autores como Chalmers
(1999, p. 58):
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A ciência não começa com proposições
de observação porque algum tipo de teoria as precede; as proposições de observações não constituem uma base firme
na qual o conhecimento científico possa
ser fundamentado porque são sujeitas a
falhas. [...] contudo não quero afirmar que
as proposições de observação não deveriam ter papel algum na ciência [...] Estou
simplesmente argumentando que o papel
que os indutivistas atribuem às proposições de observação na ciência é incorreto (CHALMERS, 1999, p. 58).

Um fato interessante que merece destaque é que em nenhum momento apareceu na
fala dos pesquisados a palavra “hipótese”, o que
é um fator preocupante, pois são as hipóteses
que orientam a coleta dos dados empíricos na
investigação de um fenômeno ou problema, são
elas que conduzem a pesquisa científica, sem as
hipóteses a pesquisa:
[...] é cega – não tem rumo nem objetivo.
São as hipóteses que definem que observações e experimentos devem ser realizados, sendo tais procedimentos testes para
as hipóteses. O ato puro e simples de observar, experimentar e coligir dados, sem
suporte teórico, não leva a lugar nenhum,
é desperdício de tempo. É que, considerados isoladamente, os dados não são
relevantes ou irrelevantes na investigação
científica (SILVA, 2014 p.27).

As palavras “inteligente” (6), “sábio” (5),
“conhecedor” (3) e “estudioso” (3) denotam a ideia
prevalente no imaginário das pessoas que cientistas são pessoas com inteligência acima da média,
são gênios dedicados e especiais, o que reforça a
ideia equivocada propagada pelo senso comum
de que ciência não é para qualquer pessoa. 		
A superação de visões deformadas ou equivocadas sobre a natureza da ciência e do trabalho
desenvolvido pelo cientista é imprescindível para a
melhoria do ensino de ciências, autores como Fernández (2000), Fernández et al (2002), Gil-Pérez
et al (2001), Kosminsky e Giordan (2002), Koren e
Bar (2009), Faria et al. (2014) e Colagrande, Martorano, e Arroio (2015) desenvolveram atividades
com alunos e professores a partir do uso de desenhos, e figuras para conhecer suas representações a respeito da ciência e do cientista.

IMAGENS COMO ESTRATÉGIA DE
ATIVIDADES
O uso de imagens é uma prática muito
comum que vem sendo discutida e utilizada no
ensino de diferentes áreas do conhecimento, no
ensino de ciências geralmente o uso de imagens
é utilizado para ensinar conceitos e não para resgatar concepções sobre ciência o que confere à
atividade aqui proposta um caráter diferenciado.
Geralmente, a resposta a uma imagem
está ligada à percepção que a pessoa tem sobre
seu ambiente ou sobre um evento específico. Ao
observar uma imagem, processos cognitivos,
crenças e as experiências do observador influenciarão a maneira de interpretar o que é visto. O
uso do recurso de imagens foi utilizado na última
pergunta conforme ilustra a Figura 1. As figuras
mais assinaladas pelos pesquisados foram as
figuras 1 e 10, como se observa no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Fonte: Autoria do próprio autor

Figura 1 – Fonte: Autoria do próprio autor
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A Figura 1 apresenta dez (10) imagens
numeradas de 1 a 10 para que os pesquisados
indiquem qual ou quais melhor descrevem a
imagem de um cientista. Após a tabulação dos
dados e construção do gráfico constatou-se que
as figuras mais assinaladas pelos pesquisados
foram as figuras 1 e 10, ou seja, entre os trinta
e cinco (35) pesquisados, vinte e três (23) escolheram ambas as figuras.
A alusão às duas imagens revela a presença marcante do estereótipo do cientista
como aquele que veste “jaleco” branco e realiza
prioritariamente atividades em laboratórios. Pesquisas desenvolvidas por Farías et al (2014), por
exemplo, destacam que ideias caricatas e estereótipos acerca da atividade científica há muito
tempo fazem parte do imaginário das pessoas
e são reforçadas pelos livros, cinema, televisão,
mídia, entre outros.
Desenhos animados que no passado fizeram parte da infância de toda uma geração
de crianças como “O Laboratório de Dexter” e
“Jimmy Nêutron”, que não são considerados desenhos educativos, tem-se como protagonistas
garotos prodígios super inteligentes que utilizam
suas invenções desenvolvidas em laboratórios
para resolver diversos problemas do cotidiano
tendo como pano de fundo situações relacionadas à ciência e a tecnologia. Observa-se assim
que: “fatos e conceitos relacionados à ciência
são veiculados via televisão, e crianças e jovens
acabam sendo influenciados em suas idéias
[sic] a respeito do tema” (MESQUITA; SOARES,
2008 p. 420).
Dexter e Jimmy são meninos que vestem
jalecos brancos, realizam experimentos, trabalham isolados em seus laboratórios sem a cooperação de pares, como cientistas se apresentam como pessoas solitárias em suas atividades
o que reforça a representação individualista,
sexista e elitista da ciência. Diante dessa perspectiva que envolve a presença e influência televisiva dos desenhos animados na aprendizagem
de ciências observa-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):

A programação convencional de televisão, que em princípio não tem finalidade
educativa, pode ser utilizada como fonte
de informação para problematizar os conteúdos das áreas do currículo, por meio
de situações em que o veículo pode ser
um instrumento que permite observar,
identificar, comparar, analisar e relacionar
acontecimentos dados, cenários, modos
de vida etc. Por exemplo, é possível propor estudos comparativos de personagens e ambientes de novelas, desenhos,
seriados [...] Propostas desse tipo favorecem o desenvolvimento de habilidades
relacionadas à linguagem oral e escrita,
e de uma atitude mais crítica diante da
televisão como veículo de informação e
comunicação (BRASIL, 1997, p. 143).

Corroborando tal premissa esclarece Kosminsky e Giordan (2002, p. 11) “acreditamos
que as visões do mundo dos estudantes também
devem ser influenciadas pelo pensamento científico e pelas expressões de sua cultura, cujos
traços são parcialmente divulgados na mídia”.
Portanto, muito antes de ingressarem na
educação formal os estudantes já construíram
diversas representações equivocadas sobre a
ciência, a tecnologia e os cientistas que infelizmente são reforçadas pela educação formal mediada pela ação docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deveria fazer todo sentido supor que, tendo obviamente uma formação acadêmica, os
professores polivalentes que atuam nas séries iniciais do ensino básico estivessem preparados para abordar os conhecimentos teóricos, conceituais e metodológicos acerca do ensino
das ciências naturais, ou seja, o que deveriam minimamente “saber” e “saber fazer” para
efetivamente ensinar e transmitir uma visão mais adequada a respeito da natureza da ciência,
porém, infelizmente na prática isto não tem ocorrido.
Contudo, é necessário salientar que as deficiências não suprimidas durante o processo
de formação inicial docente gera um grande descompasso entre a execução do currículo de
ciências e a práxis pedagógica em sala de aula e, que esta falta de preparo e insegurança,
como enfatizado pelos licenciandos pesquisados não decorre devido à falta de capacidade
intelectual, mas está relacionada ao fato de que o ensino de ciências na universidade reduziu-se basicamente a apresentação de conhecimentos pré-elaborados, descontextualizado e
que provavelmente não tem a didática das ciências como núcleo organizador.		
Entre as conclusões mais relevantes que o desenvolvimento desse artigo possibilitou
pode-se destacar a preocupante insegurança e inabilidade dos professores em formação em
abordar o currículo das Ciências da Natureza e Matemática, o que denota certa preocupação
e embasa a necessidade de se investigar melhor as origens dessa deficiência; que a carga
horária destinada a metodologia do Ensino de Ciências é insuficiente; a prevalência da concepção empírico-indutivista na qual o conhecimento científico é construído a partir de uma
base segura fornecida pela observação; que os cientistas são pessoas com inteligência acima da média, gênios dedicados e especiais reforçando assim a ideia equivocada propagada
pelo senso comum de que ciência não é para qualquer pessoa e, por fim, a caracterização
do cientista como aquele que veste “jaleco” branco e realiza prioritariamente atividades em
laboratórios. 		
Em relação à hipótese inicial proposta, o estudo não forneceu uma base segura para
corroborá-la, portanto, recomenda-se novos estudos objetivando testar novamente a hipótese
de que a insegurança em abordar o currículo de ciências pode se transformar em obstáculos
à aprendizagem.		
Quanto ao problema fundamental que norteou a pesquisa o estudo demonstrou que os
licenciandos pesquisados do último semestre do curso de Pedagogia não se sentem preparados para ministrar o conteúdo programático do currículo de ciências e, como um processo
natural tendem a ensinar ciências da mesma forma como a universidade os ensinou, e no
final das contas as concepções desses futuros professores sobre ciência não se distanciam
muito daquilo que se pode chamar de senso comum.
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Talvez o aumento na carga horária do programa curricular do curso de Pedagogia e a
inclusão de disciplinas abordando estudos sobre História e Filosofia da Ciência (HFC) e Natureza da Ciência (NDC) tendo como núcleo norteador a Didática das Ciências possam suprir
as necessidades formativas dos futuros professores e melhorar a qualidade do ensino.
Atualmente um grande número de pesquisas em educação têm recomendado que os
professores aprendam e ensinem não apenas Ciências, mas também sobre a natureza da
própria ciência. Infelizmente apesar do crescente número de publicações (anais de congressos, periódicos, livros, artigos, dissertações, teses, entre outros) enfatizarem a importância
dessa relação, grande parte dessa produção não tem chegado até os professores, alijando-os desse processo.
Por fim, diante de tudo que foi exposto sobre o tema é possível depreender o quanto a
dimensão histórico-filosófica se encontra omitida durante a formação inicial dos professores.
Dessa forma, a temática HFC se apresenta como um importante instrumento capaz de estimular e promover um verdadeiro debate a respeito da Natureza da Ciência (NDC).
Outro aspecto a ser pensado é que não se transforma aquilo que não se nota, conhece, ou que não está evidente, por isso o primeiro passo consiste em realizar uma “catarse
intelectual” para, a partir daí iniciar o processo de transformação que consiste em modificar
as concepções epistemológicas inadequadas que ainda estão muito arraigadas ao fazer pedagógico do professor. Portanto, torna-se importante, seja durante a formação inicial ou continuada, a reflexão e a clara compreensão acerca da concepção de ciência que fundamenta
a prática docente.			
Apesar da presente pesquisa não ser conclusiva em relação a este aspecto, diversos
autores enfatizam o quanto as ideias prévias de estudantes e professores – senso comum,
concepções não científicas, alternativas – podem se tornar um fator complicador para a
aprendizagem de Ciências e apontam para a ineficiência dos currículos, mesmo aqueles
pensados cuidadosamente e bem fundamentados, se os professores não estiverem bem preparados para colocá-los em prática. A constatação de que as concepções dos professores
exercem grande influência na imagem da ciência que será construída pelos alunos durante
a vida escolar transformou o estudo das referidas concepções em uma importante linha de
pesquisa evidenciando que determinadas estratégias metodológicas podem sim adquirir importância e sentido em função justamente da orientação epistemológica do seu autor.
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: No Brasil contemporâneo, o horizonte educacional mostra-se nada promissor.
Escolas sem recursos, alunos indisciplinados e com déficit de aprendizagem muito alto,
professores despreparados e Governo ausente. Nesse horizonte, deparamo-nos com uma
das maiores preocupações da Educação dos dias atuais: a Alfabetização amparada pelo
Letramento. Contudo, muitos ainda não sabem discernir a diferença entre Alfabetização
e Letramento e que os dois devem andar juntos, para que o aluno alfabetizado seja também letrado e, com isso, tenha uma vida escolar calcada numa aprendizagem eficaz e
recompensadora. Devido ao fato deste ser um tema atual e muito importante, ele foi escolhido para ser analisado neste artigo, no qual serão externados julgamentos de teóricos
conceituados na área da Educação, que darão credibilidade a este trabalho. Para isso,
será feita uma pesquisa bibliográfica e, com a ajuda dessa pesquisa, serão elencadas
algumas ideias e pensamentos dos teóricos já mencionados, acerca da importância do
Letramento no processo da Alfabetização, como funciona esse processo, a diferença entre ambos e como conseguir ter êxito neste processo que assombra tanto os profissionais
da Educação.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Educação. Ensino.
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INTRODUÇÃO

P

or muito tempo, a Alfabetização foi encarada como o método por meio do qual a
criança aprende a ler e a escrever, contudo, não levava-se em conta se a criança
lia e sabia o que estava lendo, se havia compreensão naquela leitura e, se quando
escrevia era apenas mais um copista, fazendo aquilo que lhe era solicitado em sala de aula.
Hoje, entretanto, a história mudou e a grande preocupação é se a criança foi alfabetizada e está realmente letrada. Mas o que seria isso? Ser alfabetizado não é o mesmo que ser
letrado? Qual a diferença?
Perguntas como essa começaram a surgir no meio educacional e, para responder tais
questões, primeiramente tornou-se necessário entender a diferença entre letrar e alfabetizar.
Quando estamos alfabetizando nossos alunos, apresentamos a eles os códigos linguísticos, suas formas, pronúncias, formação de sílabas, formação de palavras, regras gramaticais e, por aí vai.
Letrar significa muito mais. Letrar é inserir no aluno o real conhecimento desses códigos. Um aluno alfabetizado nem sempre está letrado e um aluno letrado nem sempre está
alfabetizado.
Estar letrado significa ter o total conhecimento da linguagem, mesmo sem estar alfabetizado e usá-la em seu cotidiano. Um exemplo de criança letrada e não alfabetizada seria uma
criança que conseguisse reconhecer o nome de um restaurante famoso ou de uma loja conceituada, pois vê muito esse nome na TV, mas ainda não sabe escrever tal nome ou mesmo
pronunciar ou reconhecer suas sílabas.
Por outro lado, temos alunos que conhecem as letras, as sílabas e até formam algumas
sílabas e copiam palavras, mas tudo não passa de um procedimento maquinal, ou seja, temos
um famoso copista que não reconhece os códigos e não consegue usá-lo com propriedade.
Com esse problema, passou-se, então, a haver a preocupação de como fazer com que
um aluno alfabetizado também seja letrado. Assim, surgiu a certeza de que a maneira mais
correta para que o professor conseguisse esse êxito, seria ele alfabetizar letrando.
Para tanto, o aluno precisa ser preparado para ser alfabetizado, usando o que aprendeu
na Alfabetização, em suas práticas sociais, ou seja, fazer uso da leitura e da escrita em seu
cotidiano.
Para entendermos, então um pouco melhor acerca dessa temática, a seguir serão citadas e comentadas algumas ideias e conjecturas de teóricos famosos e conceituados que
abordam esse tema.
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A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO
Muito além da Alfabetização temos o Letramento, que faz com que tudo que foi aprendido no processo de alfabetizar tome sentido na
vida do aluno. Soares (2004) disserta que:
Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a
ler e a escrever dentro de um contexto
onde a leitura e a escrita tenham sentido
e façam parte da vida do aluno. Segundo
o dicionário Aurélio, letrado é aquele “versado em letras, erudito”, enquanto iletrado
é “aquele que não tem conhecimentos literários” e o “analfabeto ou quase analfabeto (SOARES, 2004, p.16).

O autor mostra que, de acordo com o dicionário, iletrado seria alguém quase analfabeto.
Dessa forma, podemos constituir a ideia de que
uma pessoa não letrada é uma pessoa mal alfabetizada e que não consegue usar o que aprendeu na Alfabetização em seu cotidiano.
O Letramento, então, está intrinsecamente
ligado à sociedade na qual o aluno está inserido
e é com ele que será externado o que foi aprendido na Alfabetização ou mesmo antes dela,
com a prática social.
Freire (1976) fala sobre o poder do Letramento em:
Ser alfabetizado é tornar-se capaz de
usar a leitura e a escrita como um meio
de tomar consciência da realidade e de
transformá-la. Sendo o papel do letramento ou de libertação do homem ou de sua
“domesticação”, dependendo do contexto
ideológico em que ocorre, na qual sua natureza é de caráter inerentemente político,
onde seu principal objetivo deveria ser o
de promover a mudança social (FREIRE,
1976, p.53).

Sendo assim, observamos que uma criança ainda não alfabetizada é considerada analfabeta, contudo, não pode ser considerada não
letrada, pois em seu ambiente familiar e com a
sociedade que a permeia ela se depara com
meios que servem como transportes literários
com vários gêneros que a tornam letradas sem
ao menos serem alfabetizadas.
Livros que os pais leem, gibis, a lata do
leite, o banco que a mãe a leva, o nome do supermercado e muito mais exemplos provam que
uma criança pode reconhecer um código linguístico sem ao menos ser alfabetizada. Essa ideia
fica muito clara nas seguintes palavras de Soares (2004):
[...] a criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve 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 - grifo da
autora).

As palavras da autora mostram claramente a diferença de ser alfabetizado e ser letrado e
que uma coisa, apesar de estar intrinsecamente
ligada a outra, não depende da outra (SOARES,
2004).
Na Alfabetização de adultos acontece a
mesma coisa. Um adulto ainda não alfabetizado,
com toda sua vivência consegue decifrar vários
códigos linguísticos e com isso, consegue entender muita coisa que ainda não sabe ler ou
escrever(SOARES, 2004).
Viver ao lado de pessoas letradas também
ajuda muito a uma criança ainda não alfabetizada a ser pelo menos letrada, pois com elas a
criança acaba internalizando pronúncias, léxicos
e, até mesmo, normas gramaticais que aprenderá assim que for alfabetizada. Segundo a proposta do MEC:
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Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento
do sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que
dominem poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades
que exijam conhecimentos morfológicos
mais complexos; a fluência de leitura e o
domínio de estratégias de compreensão e
de produção de textos escritos (BRASIL,
2012, p.11)

Desta forma, crianças com oito anos devem saber ler, escrever, saber interpretar e dominar o básico da Matemática. Para isso, ainda segundo o MEC (2012) – Ministério da Educação
– os professores serão preparados em cursos
presenciais tendo como base o Pró-Letramento
e tornar-se-ão norteadores que motivarão aos
seus alunos nessa fase tão importante na vida
da criança. É nessa fase que a criança começa
a amar ou a odiar a leitura, por isso, torna-se
imprescindível o professor ser dedicado e amoroso.
Ao falar sobre a Leitura e a Escrita Smith
cita Soares (2009) afirmando que:
Ler e escrever são processos frequentemente vistos como imagens espelhadas
uma da outra, como reflexos sob ângulos
opostos de um mesmo fenômeno: a comunicação através da língua escrita. Mas
há diferenças fundamentais entre as habilidades e conhecimentos empregados
na leitura e aqueles empregados na escrita, assim como há diferenças consideráveis entre os processos envolvidos na
aprendizagem da leitura e os envolvidos
na aprendizagem da escrita (SMITH apud
SOARES, 2009b, p.67-68).

A autora externaliza com suas palavras
que mesmo a escrita sendo considerada um reflexo da leitura, ambas são dicotômicas em seus
processos de ensino e aprendizagem e ao que
envolve as habilidades e aprendizagens necessárias para esse processo.

Para a autora, a leitura envolve habilidades
psicológicas e linguísticas; e a escrita permeia,
além dessas duas habilidades citadas, o lado
cognitivo que está intrinsecamente ligado ao letramento.
Cagliari (1998) externa a ideia de que:
De acordo com os fatos comprovados historicamente, a escrita surgiu do sistema
de contagem feito com marcas em cajados ou ossos, e usados provavelmente
para contar o gado, numa época em que
o homem já possuía rebanhos e domesticavam os animais. Esses registros passaram a ser usados nas trocas e vendas,
representando a quantidade de animais
ou de produtos negociados. Para isso,
além dos números, era preciso inventar
os símbolos para os produtos e para os
proprietários (CAGLIARI, 1998, p.14).

O autor externa com suas palavras citadas
acima a lembrança do início, de quando surgiu a
escrita. Como sabemos, as pessoas mantinham
a comunicação por meio de desenhos em cavernas, depois surgiu a necessidade de criar um
símbolo que atendesse à necessidade real da
escrita, para refletir a fala. Com isso, foram criados os primeiros signos linguísticos e surgiram
as palavras.
Nesse período não havia regras e normas,
apenas a preocupação em comunicar-se e em
se passar a mensagem com os códigos linguísticos certos. A preocupação com a Alfabetização,
então, nem existia.
Cagliari (1998) reforça isso em:
nessa época de escrita primitiva, ser alfabetizado significava saber ler o que aqueles símbolos significavam e ser capaz de
escrevê-los, repetindo um modelo mais
ou menos padronizado, mesmo porque o
que se escrevia era apenas um tipo de
documento ou texto (CAGLIARI, 1998, p.
14).
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Como vemos, naquela época o importante da Alfabetização era apenas fazer com que as
pessoas conseguissem ler e entender os símbolos feitos por eles, para depois escreverem em
um texto unificado.

Por meio dessa indigência, então, nasceu
a alfabetização, ou seja, esse foi o procedimento
primitivo de comunicação entre leitura e escrita. Em analogia à indigência do nascimento da
escrita para o dia a dia de toda a humanidade,
Cagliari (1998) admite que:

Cagliari (1998) ainda lembra que,
Na antiguidade, os alunos alfabetizavam-se aprendendo a ler algo já escrito e depois copiado. Começavam com palavras
e depois passavam para textos famosos,
que eram estudados exaustivamente. Finalmente, passavam a escrever seus próprios textos. O trabalho de leitura e cópia
era o segredo da alfabetização (CAGLIARI, 1998, p.15).

Vemos nesse exemplo citado acima mais
um método de Alfabetização que jamais daria
certo atualmente. Um método totalmente errôneo e sem perspectiva nenhuma, pois jamais
agradaria a nenhum aluno e não teria retorno
satisfatório.
Com tudo isso, vemos a diferença que há
na Alfabetização antiga e a atual, que se preocupa tanto com o Letramento é um Indivíduo
socializado e sabendo interagir em sociedade,
externando o que aprendeu na Alfabetização e
o que conseguiu internalizar com o Letramento.
Se a Alfabetização nos primórdios era prejudicial ao aprendiz, hoje ela reflete exatamente
o que devemos ministrar aos nossos alunos e
como devem ser as novas metodologias de ensino aprendizagem, focando uma Alfabetização
letrada.

A ALFABETIZAÇÃO E SUA ORIGEM
Por meio de estudos acerca da origem da
alfabetização, é admissível verificar que devido
às indulgências da comunicação no dia a dia de
cada indivíduo é que nasceram a escrita e a leitura, como também se torna possível apreender
que, ao arquitetar a escrita, o homem ao mesmo tempo fez abrolhar a indigência de que ela
permanecesse a ser usada incondicionalmente
e ainda passada para as novas gerações.

De acordo com os fatos comprovados historicamente, a escrita surgiu do sistema
de contagem feito com marcas em cajados ou ossos, e usados provavelmente
para contar o gado, numa época em que
o homem já possuía rebanhos e domesticavam os animais. Esses registros passaram a ser usados nas trocas e vendas,
representando a quantidade de animais
ou de produtos negociados. Para isso,
além dos números, era preciso inventar
os símbolos para os produtos e para os
proprietários (CAGLIARI, 1998, p. 14).

Ao longo do tempo, em colocação à indigência de que a escrita e a leitura passasse de
geração para geração e que verdadeiramente se
apreenda o que está escrito apareceram as normas da alfabetização.
Em analogia a essa indigência, Cagliari
(1998) afiança que:
O longo do processo de invenção da escrita também incluiu a invenção de regras
de alfabetização, ou seja, as regras que
permitem ao leitor decifrar o que está escrito e saber como o sistema de escrita
funciona para usá-lo apropriadamente
(CAGLIARI, 1998, p. 15).

Toda essa indigência de passar esse conhecimento da leitura e da escrita de geração
para geração, mostra-se cada vez mais importante, contudo, torna-se muito recente tal conscientização em analogia ao procedimento primitivo
de difusão da leitura e da escrita, especialmente
como configuração de impedir o número de derrotas na formação final de estudantes.
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Ferreiro (2001), neste sentido, afiança que,
“É recente a tomada de consciência sobre a importância da alfabetização inicial como a única solução real para o problema de alfabetização remediativa (de adolescentes e adultos)” (FERREIRO,
2001, p.54).
Na época em que surgiu a escrita, pouca relevância era creditada ao procedimento de alfabetização, visto que a indigência de domínio dessa
prática era ainda menor.
Neste período, aprendia-se e ensinava-se
exclusivamente o fundamental para se comunicar
por meio da leitura e ainda da escrita, tendo como
maneira de ensino um padrão automático.
Cagliari (1998), neste sentido mostra que
isto adivinha pois:
Nessa época de escrita primitiva, ser alfabetizado significava saber ler o que aqueles símbolos significavam e ser capaz de
escrevê-los, repetindo um modelo mais
ou menos padronizado, mesmo porque o
que se escrevia era apenas um tipo de
documento ou texto (CAGLIARI, 1998, p.
14).

No período da antiguidade não havia múltiplos procedimentos e configurações de se alfabetizar um indivíduo, havia exclusivamente um padrão
unificado e automático de cópia e de leitura.
Com analogia à maneira em que os indivíduos eram alfabetizados nesse momento, Cagliari
(1998) afiança que:
Na antiguidade, os alunos alfabetizavam-se aprendendo a ler algo já escrito e depois copiado. Começavam com palavras
e depois passavam para textos famosos,
que eram estudados exaustivamente. Finalmente, passavam a escrever seus próprios textos. O trabalho de leitura e cópia
era o segredo da alfabetização (CAGLIARI, 1998, p. 15).

Tempos depois, o ensino de leitura e de escrita, ou melhor, o procedimento de alfabetização
surgiu no Brasil, introduzido pelos jesuítas, os quais
educavam todos, ensinando-os a ler e a escrever.
Paiva (2003) disserta acerca deste assunto
confirmando que, “desde que chegaram ao Brasil,
os jesuítas estabeleceram escolas e começaram a
ensinar a ler, a escrever, e a contar e cantar”.
Contudo, o Brasil, no decorrer dos tempos,
não alfabetizava diferentemente da maneira abraçada na antiguidade, e infelizmente ainda hoje no
país incide de educadores insistem em ensinar de
maneira unificada e mecânica, colaborando para
que haja uma grande discrepância no desenvolvimento das crianças que estão saindo dos anos
das séries que são as iniciais do ensino fundamental.
Tendo em vista os relatos de Ramos (1953)
vê-se confirmada a maneira mecânica com a qual
era e muitas vezes ainda é concretizado o ensino
desse procedimento de cognição da leitura e escrita.
Anotou o autor em seu relato:
Enfim consegui familiarizar-me com as letras quase todas. Aí me exibiram outras
vinte e cinco, diferentes da primeira e com
os mesmos nomes delas. Atordoamento,
preguiça, desespero, vontade de acabar.
Veio o terceiro alfabeto, veio o quarto, e
a confusão se estabeleceu, um horror
de quiproquós. Quatro sinais com uma
só denominação. Se me habituar se às
maiúsculas, deixando as minúsculas para
mais tarde, talvez não me embrutecer.
Jogaram-me simultaneamente maldades
grandes e pequenas, impressas e manuscritas (RAMOS, 1953, p. 102).

Por meio dos pensamentos do autor supracitado, torna-se possível notar que a maneira por
meio da qual foi concretizada a alfabetização foi
maléfica, visto que o que foi aqui ensinado procedeu de uma totalmente mecânica e ainda tradicional, que infelizmente ainda continua em muitos
espaços do Brasil.
Desta forma, a transformação deste protótipo educacional visa um novo olhar que tenha em
sua mente um trabalho bastante árduo, preocupado com a qualidade de ensino e aprendizagem.
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ÇÃO

METODOLOGIAS DA ALFABETIZA-

Quando um educador quer alfabetizar
seus estudantes conseguindo alcançar todos
os seus desígnios, ele necessita de um procedimento com o qual consiga trabalhar, tendo em
vista a realidade na qual seus estudantes se deparam, improvisando um trabalho de cunho lúdico e bem mais criativo.
Entretanto, o que seria uma metodologia?
Em suma, metodologia seria a maneira ou modo
de um educador focar as suas aulas. Esclarecendo melhor o que seria uma metodologia,
Corrêa e Salch (2007) afiançam que:
A palavra método tem sua origem no grego métodos e diz respeito ao caminho
para chegar a um objetivo. Num sentido
mais geral, refere-se a modo de agir, maneira de proceder, meio; em sentido mais
específico, refere-se a planejamento de
uma série de operações que se devem
efetivar, prevendo inclusive erros estáveis,
para se chegar a determinado fim (SALCH, 2007, p. 10).

Quando se pensa em alfabetizar, torna-se
normal que surja a seguinte inquietação: qual
será a melhor metodologia para o educador trabalhar e ainda conseguir chegar aos desígnios
de uma alfabetização voltada para a qualidade
no ensino prestado?
A alfabetização não tem uma receita pronta em analogia ao seu procedimento, visto que a
maneira por meio da qual uma criança aprende
pode ser totalmente díspar da maneira que outra criança aprende.
Assim, a metodologia sobreposta a uma
turma na escola pode inclusive não ter o mesmo
efeito em uma outra turma da mesma escola,
mesmo sendo usado o mesmo conteúdo e ambas as turmas serem do mesmo ano.
Com analogia ao aforismo de que o procedimento de alfabetização não tem uma excepcional metodologia verdadeiramente diligente
ou mesmo uma receita pronta, Carvalho (2008)
afiança que:
Quem se propõe a alfabetizar baseado
ou não no construtivismo, deve ter um
conhecimento básico sobre os princípios
teórico-metodológico da alfabetização,
para não ter que inventar a roda. Já não
se espera que um método milagroso seja
plenamente eficaz para todos. Tal receita
não existe (CARVALHO, 2008, p. 17).

A partir do momento em que as crianças
iniciam o procedimento de alfabetização primitiva,
elas estão carregadas de curiosidade e acondicionamento para se adequar a leitura e a escrita.
Esse é o período no qual se deve estimulá-las, para o costume de leitura e de contato com
a escrita, sendo um dos melhores modos para
isso quando o educador passa a ler em voz alta
para seus alunos todos os dias.
Nessas leituras podem ser usadas: as histórias, os poemas, as letras de música, os textos,
as notícias de revista e de jornais dentre tantas
outras ferramentas de leitura e escrita.
Vê-se, com isso, que é de grande relevância que o educador alfabetizador tenha verdadeiramente um sério compromisso para com o procedimento de alfabetização.
É imprescindível também que os educadores passem a ter mais consciência ao indicar
a metodologia de alfabetização com a qual trabalhará, selecionando por uma que faça sentido
para seus alunos, despontando a importância da
ação de ler e de escrever e que também permaneça dentro do contexto e toda a realidade de
seus estudantes, mostrando-se então de enorme
importância o papel de todo alfabetizador para o
decorrer da aprendizagem.
As metodologias de alfabetização viventes
podem ser qualificadas como metodologias sintéticas e metodologias globais. Entretanto, para
um bom emprego das mesmas, Carvalho (2008)
afiança que:
Para a professora, seja qual for o método escolhido, o conhecimento das suas
bases teóricas é condição essencial, importantíssima, mas não suficiente. A boa
aplicação técnica de um método exige
prática, tempo e atenção para observar
as reações das crianças, registrar os resultados, ver o que acontece no dia a dia
e procurar soluções para os problemas
dos alunos que não acompanham (CARVALHO, 2008, p. 46).

Como há várias metodologias, compete
ao educador conhecê-las e propor qual será a
melhor opção para se trabalhar com essas metodologias de alfabetização primitiva com seus
estudantes.
Em suma, torna-se extremamente importante que, antes que haja uma escolha da melhor metodologia a ser empregada na escola,
o educador conheça os seus estudantes, para
que não venha a encarar futuramente o insucesso com a metodologia escolhida e empregada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da leitura deste artigo apreende-se que a metodologia de alfabetização primitiva na maioria das unidades escolares brasileiras muitas vezes mostram como implicação
de seu trabalho o insucesso e uma discrepância extremamente grande, atrasando a aprendizagem dos estudantes que estão saindo das séries iniciais do ensino fundamental.
Desta forma, tem-se verificado uma infeliz realidade, ou seja, a de que as escolas no
Brasil, principalmente as do ensino fundamental em suas séries iniciais, de modo em geral,
têm colaborado muito para que haja a formação de analfabetos funcionais.
Tendo em vista tudo que foi mencionado neste artigo, aprendemos que a priori de todos os profissionais da Educação, Família e Sociedade precisam atentar-se para a diferença
entre ser letrado e ser alfabetizado atualmente.
Com esse conceito na cabeça, os educadores necessitam ser habilitados com cursos
preparatórios que os auxiliem em suas aulas de Alfabetização os tornem competentes para
alfabetizar letrando e para que todos saiam com o resultado esperado.
Em suma, torna-se imprescindível que haja dedicação de Escola, Estado e Família,
com discussões que busquem soluções que ajudem a nossas crianças se tornarem, além
de alfabetizadas, letradas.
Dessa forma, teremos uma Escola calcada em resultados positivos e num ensino de
qualidade. Um país no qual os alunos são alfabetizados e letrados e crescem dessa forma,
não há analfabetos funcionais e quem mais lucra com isso é o próprio país.
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A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO PARA
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: A Educação Infantil é uma etapa fundamental para a infância. É nesse momento
que ela desenvolve todo seu potencial, que inicia o processo de escolarização e quer
conhecer o mundo, estas vivências serão determinantes na formação do seu caráter e da
sua personalidade. A aprendizagem musical facilita a aprendizagem em todas as áreas
porque tem o poder de expandir acesso a áreas do cérebro ou acessadas por esta linguagem. As experiências no ambiente escolar são muito importantes, e aquelas que são
potencializadas com o auxílio da música, podem fazer com que esse momento seja mais
prazeroso e significativo.

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

A

música é uma ação inerente ao ser humano, em toda festa tem música, e há um
timo para cada ocasião, tribo e gostos. Nas festas religiosas, nas cerimônias
fúnebres.

O bebê de alguns meses já movimenta os braços e pernas acompanhando o ritmo da
música, e os olhos acompanham se movimentam em direção ao som, a ciência afirma que
os bebês atendem aos estímulos ainda no ventre materno e eles influenciam na construção
de emoções e neurônios, os idosos com Alzheimer se beneficiam da música para acalmar,
para acessarem lembranças que os conecta ao tempo presente e acessam lembranças
queridas dos tempos passados, os jovens, utilizam da música para tudo, tornando ela seu
grande companheiro.
A música acessa uma partícula singular do cérebro humano e a linguagem musical tem
o poder de ser particular e universal, de unir indivíduos nos mais diversos continentes deste
mundo multicultural. Ela está presente nas mais diversas tribos e etnias, em todas as classes
sociais e fases da vida, nos cultos e templos das diversas religiões. Como toda arte, tem
função de ensinar, de divertir, de catarse, de interação social, desde o concerto clássico nos
teatros e óperas , as músicas populares, até os funks das periferias.
Na escola, e na educação em geral, ela também está presente, em todas as etapas, a
criança na educação infantil é musical, se movimenta, se expressa com o corpo todo, não
distinguindo corpo de mente, dessa forma a musicalização é parte do cotidiano.
Cabe a escola sistematizar, interiorizar propondo situações de aprendizagem intencional e significativas, qualificando a prática musical como linguagem e não apenas como
passatempo ou meio de se propiciar outras aprendizagens. O processo de musicalização ,
tão essencial até recentemente, era utilizado apenas para fins didáticos ,como meio para se
ensinar algum conteúdo ou procedimentos e nas festas de datas comemorativas.
Porém, ela vem cada vez mais adquirindo papel de destaque, reconhecendo sua relevância, seja através do prazer em reconhecer diversas sonoridades, pelos ritmo alegre, pelas
diversidade , para dançar, para relaxar, a música tem se destacado no cotidiano da Educação Infantil, possibilitando o acolhimento, as interações, as brincadeiras, a construção de
identidade, de alteridade, da construção de conhecimento e saberes da infância, na produção de cultura, de modo espontâneo e planejado, visto que a ludicidade, que é componente
essencial da musicalidade.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

89

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Contudo alguns profissionais são relutantes ao uso da música nas atividades com as
crianças. As queixas vão de que os pequenos saem da rotina, até de que o ambiente se torna
muito barulhento, isto ocorre por despreparo e desconhecimento sobre musicalização, alegam não ter matérias, instrumentos musicais, espaço adequado, desconsiderando explorar
os sons do ambiente, do corpo, a improvisações, a construção com recursos alternativos , as
tecnologias e até mesmo a solicitação de aquisição por parte da unidade de instrumentos
de qualidade para experiências sonoras de qualidade e significativas.
A formação inicial dos docentes em música ou musicalização é bem deficiente , poucos docentes têm formação musical adequada, e a formação inicial em pedagogia que é a
formação básica dos profissionais da educação infantil é superficial, daí a necessidade de formação permanente, paixão por ensinar -aprender, então é necessário um esforço e busca de
capacitação do educador, preciso interesse, formação e empenho como em toda atividade.
Tendo em vista que a musicalidade é uma das inteligências que as pessoas podem
desenvolver, o ensino através da música pode construir grandes conhecimentos que, talvez,
fossem negligenciados.
Dessa maneira, esse trabalho tem a finalidade de discutir todas as questões em relação
a utilização da música na Educação Infantil, quais são seus benefícios e como ela pode auxiliar profissionais da educação e pais no melhor desenvolvimento educacional das crianças.
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IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO
AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
As crianças têm diferentes tipos de desenvolvimento e ritmos de aprendizagem e a Educação Infantil é um período em que são feitas
descobertas a respeito do mundo, do próximo e
das interações que se realiza em sociedade.
Para Gardner, 1987 apud Gama, 1998
Todos os indivíduos normais são capazes
de uma atuação em pelo menos sete diferentes e, até certo ponto, independentes áreas intelectuais. Ele sugere que não
existem habilidades gerais, duvida da
possibilidade de se medir a inteligência
através de testes de papel e lápis e dá
grande importância a diferentes atuações
valorizadas em culturas diversas. Finalmente, ele define inteligência como a habilidade para resolver problemas ou criar
produtos que sejam significativos em um
ou mais ambientes culturais (GARDNER,
1987 apud GAMA, 1998).

De acordo com o pensamento do psicológico, todas as pessoas têm capacidade de
desenvolver alguma habilidade, e por consequência disso, entende-se que essa premissa
também se aplica na educação das crianças em
idade escolar da Educação Infantil.
A infinidade de possibilidades que se apresentam para o desenvolvimento das crianças
nesse período é riquíssima, e por esse motivo
é necessário que os educadores usem em suas
propostas didáticas para o fomento a diferentes
manifestações das habilidades dos alunos.
Ainda seguindo a linha de pensamento
apresentada, às crianças, que nessa reflexão tomam o lugar dos indivíduos mencionados por
Gardner, possuem habilidades para solucionar
problemas, ou até mesmo a produção de um
novo conhecimento, e isso faz com que o período da infância seja aquele em que se apresentarão a eles essas possibilidades, para que
a partir daí eles sigam como protagonistas do
desenvolvimento de suas habilidades.

Ainda seguindo a linha de pensamento
apresentada, às crianças, que nessa reflexão tomam o lugar dos indivíduos mencionados por
Gardner, possuem habilidades para solucionar
problemas, ou até mesmo a produção de um
novo conhecimento, e isso faz com que o período da infância seja aquele em que se apresentarão a eles essas possibilidades, para que
a partir daí eles sigam como protagonistas do
desenvolvimento de suas habilidades.
Ainda segundo Gardner, 1987 apud
Gama, 1998
Todos os indivíduos, em princípio, têm a
habilidade de questionar e procurar respostas usando todas as inteligências. Todos os indivíduos possuem, como parte
de sua bagagem genética, certas habilidades básicas em todas as inteligências [...]
(GARDNER, 1987 apud GAMA, 1998).

Sendo assim, nota-se a importância de serem dissipados os estereótipos dos alunos que
não querem ou não podem aprender, pois todos
são capazes de desenvolver habilidades e utilizar todos os tipos de inteligência.
Para Gardner, 1987 apud Gama, 1998
[...] alguns talentos só se desenvolvem
porque são valorizados pelo ambiente.
Ele afirma que cada cultura valoriza certos talentos, que devem ser dominados
por uma quantidade de indivíduos e, depois, passados para a geração seguinte
(GARDNER, 1987 apud GAMA, 1998).

Tendo em vista o que postula Gardner,
entende-se que é pelo contato com a cultura,
que o indivíduo se apropria da mesma. Por esse
motivo, compreende-se também que os alunos
que frequentam as instituições de ensino, têm,
também nesse espaço, oportunidade de conviver com diversos tipos de culturas e costumes e
podem se apropriar dos mesmos.
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Gama, 1998 ainda cita que para Gardner
“embora estas inteligências sejam, até certo ponto, independentes uma das outras, elas raramente funcionam isoladamente. [...] Por exemplo, um
cirurgião necessita da acuidade da inteligência
espacial combinada com a destreza da cinestésica.”
A inteligência musical foi definida por
Gardner, 1987 apud Gama, 1998 como aquela
que,
Se manifesta através de uma habilidade para apreciar, compor ou reproduzir
uma peça musical. Inclui discriminação
de sons, habilidade para perceber temas
musicais, sensibilidade para ritmos, texturas e timbre, e habilidade para produzir e/
ou reproduzir música. A criança pequena
com habilidade musical especial percebe
desde cedo diferentes sons no seu ambiente e, frequentemente, canta para si
mesma (GARDNER, 1987 apud GAMA,
1998).

A habilidade musical desenvolve muitas
outras habilidades no indivíduo, e para que haja
o fomento dessa habilidade é necessário que
ela tenha contato com a música desde a sua
primeira idade escolar.
Para a autora, o desenvolvimento infantil
se dá também através do contato social, da interação e da troca entre pares e não apenas numa
abordagem intelectual.
É importante ressaltar que optando pela
abordagem social, entende-se que há diferenças
entre os grupos sociais que as crianças pertencem, portanto, existem relações diferentes das
crianças com a musicalidade. Em vista disso,
Nogueira, 2003 comenta que ,

[...] toda criança está imersa em um caldo
cultural, que é formado não só pela sua
família, mas também por todo o grupo social no qual ela crescer. Nesse sentido,
a forma como a música influencia o desenvolvimento de uma criança karajá, por
exemplo, é muito diferente da forma como
isso se dá com uma criança branca [...]
(NOGUEIRA, 2003).

Nogueira, 2003 cita uma abordagem a
respeito do desenvolvimento da criança que se
refere a: “Ideia de desenvolvimento infantil a partir de uma abordagem mais ampla, abarcando
também seus aspectos de amadurecimento afetivo e social, sem deixar de lado, obviamente, o
aspecto cognitivo” (NOGUEIRA, 2003, p.1).
Para a autora, o desenvolvimento infantil
se dá também através do contato social, da interação e da troca entre pares e não apenas numa
abordagem intelectual.
Godoi (2011) disserta a respeito da música na Educação Infantil, de acordo com uma
perspectiva histórica. Para ele, “na história da
Educação no Brasil, cuidar das crianças surge
como ideia pouco relevante na sociedade, e ainda permaneceria assim por muitos anos, com
algumas mudanças acontecendo gradualmente,
mas a ênfase era manter a ordem em sala de
aula.”
Por esse motivo, as propostas para a inserção da música na Educação Infantil, devem
ir além de práticas arcaicas de se colocar músicas para distrair as crianças. Godoi, 2011 cita
que esse tipo de práticas que fazem com que
as crianças repitam as canções de maneira mecânica não são benéficas para o seu processo
educacional. Para ele,
O que precisa ser esclarecido, nesses casos, não é a música ou o que se canta,
mas a forma de repetir as canções de forma mecânica não explicando seus significados aos alunos, ou pior, forçando-os
a somente cantar, tirando deles a oportunidade de se expressar e de participar
do processo ativamente, não só reproduzindo o que que é pedido (GODOI, 2011,
p. 19).
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As crianças precisam ser protagonistas
nessas ações, para que elas se sintam pertencentes àquela atividade. Para Godoi, 2011,
Ensinar música tem relação com a percepção e sensibilidade do professor em
perceber como esta pode ajudar em sua
aula, considerando o que as crianças
querem trabalhar relacionado ao que o
professor planejou. Ele pode propor atividades e coordená-las, mas é preciso
que as crianças participem também, escolham músicas ou atividades musicais
(GODOI, 2011, p.19).

Em vista disso, devem ser propostas atividades em que as crianças sejam ativas e não
apenas passivas. É importante sim, que haja momentos em que se escute a música, apenas pela
apreciação, meditação, ou até a análise da letra
de uma canção. Mas também momentos em que
as crianças aprendam conteúdos, e construam
conhecimentos através da música.
Como exemplo disso, Godoi (2011) cita
que se podem “propor brincadeiras onde os
alunos descrevem os sons que emitem quando
acordam, escovam os dentes, comem e colocam suas roupas e sapatos’’. Eles ainda podem
reproduzir sons de animais, cachorros, cavalos e
o som dos carros.”
Essa prática faz com que as aulas sejam
dinâmicas, e que as crianças produzam conhecimento de maneira coletiva e descontraída. É na
escola, que muitos alunos têm a oportunidade
de conhecer conteúdos, acessar informações
que possivelmente em outros lugares não o fariam (GODOI, 2011).
E, por esse motivo se justifica a escolha
do desenvolvimento da habilidade musical na
Educação Infantil, porque é nesse período que
a criança está propensa a se apropriar de novas
culturas, e através do ensino da música, também podem ser desenvolvidas também podem
ser desenvolvidas nos alunos outras habilidades
e competências (GODOI, 2011).

As crianças que chegam na escola trazem
consigo todo conhecimento de mundo que construíram, suas bagagens culturais, e a música se
evidencia e reflete os tipos de interação e vivências que ocorrem fora da escola, elas conhecem
uma infinidade de músicas, da as mais variadas
origens, ritmos, letras, cantam e dançam com desembaraço (GODOI, 2011).
O educador atento precisa observar para
perceber que conhecimentos são este a fim de
ampliá-los e potencializá-los, conversar sobre as
origens das canções, com quem a aprenderam,
e a partir disso ampliar o leque de possibilidades,
apresentar ritmos novos, introduzindo e valorizando
canções de diversos povos e culturas, a mesma
música com ritmos e intérpretes (GODOI, 2011).
De igual modo, para Ilari (2011), é necessário rompendo com estereótipos como música de
crianças e de adultos, realizar experimentações
musicais com o corpo, utilizando diversos objetos
do cotidiano e observando o sons do ambiente, a
paisagem sonora, os sons, do cotidiano, perceber
que em todo lugar há música de forma intencional ou não, construir arranjos, produzir partituras
de modo não convencional, brincar com ritmos,
altura, velocidade, intensidade, sentir as vibrações
sonoras pulsar, possibilitar a construção de uma
identidade musical a partir da escuta sensível e
aguçando o gosto musical, ampliando o acesso o
acesso e as possibilidades culturais.
Assistir a concertos, as bandas formadas
pelos grupos locais, de migrantes e imigrantes,
das diversas etnias presentes no nosso país, a
tocar instrumentos de qualidade e produzir instrumentos com materiais de largo alcance, são algumas possibilidades reais e acessíveis nas escolas
de educação infantil (ILARI, 2011).
A musicalização intencional , como linguagem , ainda é uma prática pouco comum nas realidades das escolas da rede pública de ensino,
mas algumas iniciativas merecem destaques no
estado de São Paulo. Algumas escolas como na
prefeitura da cidade de São Paulo têm experimentado a construção de Parques Sonoros ,onde são
construídos manualmente objetos sonoros ,tendo
como matéria prima objetos do cotidiano, com os
quais as crianças manipulam livremente ocorrendo
uma verdadeira oficina de experimentação sonora
(ILARI, 2011).
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Já na rede municipal de ensino da cidade
de Guarulhos, tem-se investido na oportunidade
de conhecer e apreciar música erudita , tradicionais e folclóricas, através da audição de Orquestras Sinfônicas tradicionais, que vão até as escolas (preferencialmente periféricas)democratizando
o acesso a música e convidando a concertos mensais gratuitos de alta qualidade inclusive com óperas e balés clássicos. Ainda na cidade de Guarulhos existe o Grupo música do silêncio que é uma
banca composta por adultos e crianças portadores
de surdez e cegueira, demonstrando o potencial integrador e social da musicalização (ILARI, 2011).
Uma outra iniciativa que se destaca é o ensino sistemático de música para todos os estudantes
das Escolas municipais , rede de Mogi das Cruzes,
que introduzem a linguagem musical com instrumentos tradicionais convencionais, bem como
participação de corais que preparam seu repertório com canções tradicionais da cultura regional e
erudita (ILARI, 2011).
Mas não se faz música apenas na escola,
a música está viva no cotidiano dos meninos e
meninas que frequentam a nossa sala de aula. No
gingar do maculelê, o ritmo do tambor, do frevo ,
do maracatu, mexer o corpo o ritmo do berimbau,
certamente alegram e movimentam do cotidiano
das nossas brasileiras, bater o pé para marcar o
compasso da viola indígena, soprar os apitos que
imitam o som da natureza, as várias cirandas de
rodas, são brinquedos e brincadeiras empolgantes
que precisam estar presentes nas salas de aulas,
tornando a música uma linguagem de integração,
intercâmbio, celebração e acolhimento de todos
(ILARI, 2011).
Fazendo da Escola um verdadeiro centro de
construção cultural, tornando a aprendizagem viva
e integrada ao território cultural o de está inserida.
Por outro lado, há quem defenda que as crianças
não gostam de música, e só conhecem as músicas produzidas pela indústria cultural, que visa
apenas o lucro, a alienação cultural, por causa
disso, alguns por ignorância consideram as artes
e a música desnecessário e desapropriado na Escola, essa concepção de música, desconsidera a
música enquanto linguagem a ser ensinada como
qualquer outra, como direito do estudante (ILARI,
2011).

Muitas músicas que ficam na nossa cabeça,
possuem qualidade duvidosa, mas são as mais
disseminadas pela mídia que visa o lucro imediato,
sem se preocupar com a qualidade ou mensagem
veiculada, sem a pessoa escolher, é função da
escola, romper com isso, ampliar repertório para
que a criança construa seu próprio gosto e possa
realizar escolhas de acordo com seus interesses e
personalidade (ILARI, 2011).
Enquanto direito de aprendizagem, a linguagem musical deve ocupar seu lugar de protagonismo , muitos educadores sentem-se despreparados
para o ensino de música porque desconhecem os
métodos, mas a escolas precisam organizar parcerias e ter como objetivo não ensinar ler partituras ou tocar instrumentos musicais, mas contribuir
para a formação integral dos estudantes, melhorando a comunicação, expressão, a liberdade e a
autoria. Estimulando um ambiente de espontaneidade e criatividade (ILARI, 2011).
Na educação infantil as manifestações musicais sonoras são espontâneas e cotidianas, como
balbucios, travas-línguas, inflexões verbais, cantigas de ninar, sons vocais, cantigas de roda, sons
corporais, manifestações da cultura da infância,
objetos sonoros, brincadeiras e manifestações da
cultura popular.
Para se ter sucesso no processo de musicalização é interessante que o professor conheça
e se inspire em trabalhos realizados ao longo da
história. Que obtiveram sucesso e justifiquem sua
prática. Como proposta inicial apresento alguns
deles citados na obra organizada por Ilari.
Émile Jaques Dalcroze com suas descobertas abriu portas para inovadoras pedagogias músicas que surgiram na primeira
metade do século XX, ele desenvolveu o
método baseado no movimento , onde o
aprendizado ocorre por meio da música e
pela música .Toda ação artística é também um ato educativo e não se restringe
à música”, ele entende que a consciência
rítmica é resultado de uma experiência
corporal , e que essa consciência pode
ser intensificada através de exercícios que
combinem sensações físicas e auditivas
(ILARI, 2011).
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Dessa forma ele propõe um rompimento
da a dicotomia entre corpo e mente estabelecendo relações entre estes ,rompendo com a
inércia do aluno baseado num ensino aprendizado mecânico.
Outro pedagogo foi Zoltán Kodály, ele defende que a música pertence a todos e como
parte integrante da cultura do ser humano. Para
Kodály: “As aulas de música devem ser regularmente oferecidas nas escolas , de modo a propiciar o apreciar e o pensar musical, tornando a
alfabetização e a habilidade musical como parte
da vida do cidadão” (ILARI ,20011).
Estas propostas estão baseadas na voz
e nas canções populares, preservando as tradições culturais de origem da criança , do contexto histórico explorando a cultura local.
Edgar Willems causou grande impacto
com seu método delicado com muita sensibilidade e atenção, musical, neste método a vivência musical é o fio condutor de toda aprendizagem. Ele enfatiza que “é muito importante que
a criança viva os fatos musicais antes de tomar
consciência deles”.
Na prática da sala de aulas, é possível
manipular os instrumentos das bandinhas, como
xilofones, apitos , tambores, e realizar experimentos sonoros, problematizando as sensações
que eles produzem e relacioná-los a situações
cotidianas.
Shinichi Suzuki , propõe uma educação do
talento:

Ele defende que a educação musical
aconteça logo no início da educação infantil ,
porque a criança já convive com música mesmo
antes de seu nascimento, seu método baseia-se
na imitação e tem sido muito utilizado nas oficinas de musicalização.
Outro nome importante no cenário musical é Raymond Murray Schafer, faz uma relação importante entre som e ambiente, criou ou
que chamamos de Paisagem Sonora, ele tenta
chamar atenção para os ruídos que ouvimos
e produzimos indiscriminadamente, e leva-nos
a pensar a importância e responsabilidade em
construir campos sonoros adequados a cada
sociedade. em vivermos em harmonia com a
natureza.
São variados os pensadores e pedagogos
musicais, e a própria neurociência ressalta o
uso essencial da música nas escolas ,não apenas na educação mas em todas as etapas da
vida,
Quando escutamos música, nosso batimento cardíaco, nossa frequência respiratória e nossos ritmos elétricos cerebrais
mudam conforme o ritmo e a melodia, em
outras palavras, “dançam conforme a música“. Ela não apenas é processada no
cérebro, mas afeta seu funcionamento. E
os benefícios em potencial da mais emocional das artes não param aí: a música
intensifica também as capacidades linguísticas ( MUSZKat, 2019).

Talento não é fruto do acaso, e nem uma
forma de herança genética, ,mas sim consequência de estudo sistemático. Ele defende a ideia de que todas as crianças
têm capacidade para aprender , e que
tal potencial pode ser desenvolvido desde que haja uma ambiente ao redor das
crianças seja estimulante e a instrução
apropriada (ILARI,2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através das discussões realizadas nesse trabalho, compreende-se que os processos
de ensino-aprendizagem exigem olhares atentos e práticas inovadoras, devido às suas complexidades. Compreendeu-se também que cada indivíduo possui seu ritmo de aprendizagem,
e que cada um desenvolve suas próprias habilidades.
Não é diferente no ensino de música, além de possibilitar aprendizagens em todas as
áreas, a música tem um poder de transformar o indivíduo e o ambiente.
Em todo lugar tem música ,nas mais diversas ocasiões e esferas sociais, que música
na escola deve priorizar a autonomia, a criatividade , o movimento, a apreciação, a criação,
o conhecimento de novas culturas e modo de pensar, a expressividade, a linguagem oral e
corporal, bem como as habilidade de tocar e produzir um instrumento musical.
Sendo assim, a promoção de práticas didáticas, que dêem a oportunidade para que os
alunos tenham contato com a maior gama de atividades em que se possam desenvolver tais
habilidades, é de suma importância para sua aprendizagem no período escolar.
Tendo em vista que, o período da Educação Infantil, é um período em que o aluno faz
descobertas, acessa novos lugares e conhecer novas culturas, é nessa fase da Educação Básica que se devem fomentar, nos ambientes escolares, novas propostas para que os alunos
enriqueçam sua bagagem cultural.
Desse modo, o professor deve apropriar-se dos elementos fundamentais da música,
munindo-se de ferramentas para seu ensino -aprendizado para que ocorram experiências
prazerosas e significativas que reverberam em toda trajetória do indivíduo, proporcionando
uma sensibilização e humanização.
A neurociência já demonstrou os benefícios da música para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, a música proporciona ainda o ritmo, a reflexão, a socialização, a atividade
cultural (MUSZKAT, 2019).
Desenvolver o gosto musical , certamente contribuirá para a formação de uma sociedade mais consciente, crítica e ativa, e autônoma, há muitos espaços públicos para acessar
a música , mas estes espaços precisam estar cada vez mais perto do cidadão comum e
dos estudantes das periferias, é preciso haver maior democratização do acesso a salas de
concertos e não estar concentrado em pequenos espaços urbanos afastados da população,
é urgente uma tomada de consciência que estes espaços são democráticos e portanto acessíveis a todos (MUSZKAT, 2019).
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Outra barreira para que se construa uma conversa entre os estilos musicais e disseminação da cultura brasileira, que seja valorizada e se desconstruir preconceitos e estereótipos,
de que apenas um determinado estilo ou gosto musical tenha qualidade.
A música precisa ser vista como elemento identitário e patrimônio cultural brasileiro.
É preciso que regionalismos e diversas manifestações estejam em todos os locais para que
cada vez mais pessoas tenham acesso e sejam beneficiadas.
Assim, compreende-se a importância da proposição de atividades em que a música
seja utilizada como instrumento didático, ou até mesmo, seja ensinada como disciplina, pois
ela desenvolve competências que outros tipos de atividades não desenvolvem, e auxilia as
crianças nos avanços escolares.
A música também se mostra como um elo, um momento de relaxamento, um momento
de diversão, ou até mesmo uma maneira dinâmica de se ensinar um conteúdo, ou um novo
vocabulário. Através dela, iniciam-se momentos da rotina da turma, ou até mesmo dá-se sequência a novas atividades.
Então, pode-se concluir que o ensino através da música na Educação Infantil traz benefícios para os estudantes, para os profissionais da educação e para a harmonização dos
ambientes em que estão os participantes dos processos de ensino-aprendizagem.
Certamente a introdução do ensino de música na educação, através da musicalização
iniciando na educação infantil reverbera positivamente no desenvolvimento integral da criança propiciando um crescimento exponencial na sociedade.
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REFLEXÕES ACERCA DO ENSINO DE ARTE
RESUMO: Por meio do presente trabalho, resultante de uma revisão bibliográfica, buscou-se
levantar, ampliar e aprofundar conhecimentos sobre a arte no Brasil, especificamente a
prática docente a ela relacionada. Muitas são as inquietações e dúvidas a respeito do ensino de arte, portanto, nesta pesquisa foram realizados esforços para elucidar questões,
partindo de uma reflexão sobre o que é a arte, seu contexto histórico no Brasil. O papel e
a importância que o tema desempenha na vida dos educandos foi explorado, para que se
pudesse compreender melhor práticas de ensino e metodologias que orientem o trabalho
do arte-educador de maneira significativa e enriquecedora.

Palavras-chave: Educação; Arte; Ensino.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo busca contribuir para a compreensão sobre o processo de organização do trabalho no ensino da arte, ressaltando a importância do papel da arte
na formação das crianças, jovens e adultos articulando estas questões com as
concepções contemporâneas educacionais e artísticas.
A educação deve ser um processo intencional, interativo, significativo e dinâmico, portanto, uma boa programação em arte deverá contar com propostas que satisfaçam a prática
educativa, profissionais que entendam, apreciam e posicionam-se criticamente com relação
às questões teóricas, metodológicas, sociais e culturais que norteiam o mundo da arte.
A pesquisa objetiva ampliar e aprofundar conhecimentos sobre a prática do ensino de
arte e justifica-se por ser este um aspecto que tornou-se um dos problemas para o arte-educador, o qual, por ter que cumprir com os compromissos e conteúdos curriculares, muitas
vezes deixa de elaborar oportunidades de aprendizagem significativas ao educando, afasta-se do objetivo maior do ensino da arte na escola, que é formar cidadãos sensíveis às manifestações artísticas e culturais, que favoreçam o desenvolvimento do processo educativo,
consentindo crescimento gradativo e contínuo do educando.
Para o alcance dos objetivos e desenvolvimento da pesquisa, far-se-á uso de revisão
bibliográfica, de caráter qualitativo, estabelecendo o debate entre autores que abordam temas pertinentes ao estudo. Serão, para isso, utilizados livros, periódicos e artigos científicos
e textos oficiais. Por meio dos procedimentos apresentados, espera-se alcançar dados e informações que possibilitem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema em tela, para
que a reflexão e a discussão propostas sejam viabilizadas.
Será feita uma contextualização acerca da História da Arte no Brasil, para que se possa
situar este saber no tempo e na cultura da sociedade. Por fim, ao ser abordada a relevância
que o ensino da arte possui, serão apontados elementos sobre o ato de ensinar arte e os
procedimentos metodológicos envolvidos no processo em questão.
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HISTÓRIA DO ENSINO DA ARTE NO
BRASIL
Considerando que a História do Ensino
da no Brasil implica na contemporaneidade, os
registros devem ser revisados, buscando as origens de nossa cultura, o processo de desenvolvimento, os equívocos e o que ficou de melhor
em todo este percurso histórico, para assim analisarmos reflexivamente o contexto atual contemporâneo.
Ao longo da História, houve avanços industriais e tecnológicos, na extração dos recursos naturais do nosso país, nas relações sociais
e políticas e principalmente na construção de
nossa cultura heterogênea, formada pelos imigrantes que fizeram parte da colonização. Todos
esses fatos influenciaram de forma significativa o
desenvolvimento e processo educacional.
O foco da Escola Nacional de Belas-Artes
era o ensino do desenho puramente como cópia, por meio de modelos europeus. A expressão
da criança não podia ser manifestada, de modo
que reprimia seus sentimentos, assim como sua
imaginação. Esta realidade comprometia, inevitavelmente, a criatividade e até mesmo o desenvolvimento cognitivo.
Em Minas Gerais, o Barroco era o movimento em destaque, porém os franceses trouxeram como novidade o Neoclassicismo que foi
aceito pela elite e governantes sendo visto como
o “moderno”, porém disponível somente para os
privilegiados economicamente que descartavam
novas ideias ridicularizando manifestações artísticas que não se enquadrarem nos padrões estabelecidos. Nesta época, o ensino pautava-se
em uma concepção autoritária, na qual o valor
estava no objeto, ou seja, no produto final.
As regras eram estabelecidas firmemente
pelo professor, que cuidavam para que os alunos as cumprissem sem questionamentos, exercendo autoridade máxima na relação entre aluno
e professor. Fusari e Ferraz (2010, p. 25) comentam que,

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. Na prática, a aplicação
de tais ideias reduz-se a um ensino mecanizado, desvinculados dos aspectos do
cotidiano, e com ênfase exclusivamente
no professor que passa para os alunos
“informações” consideradas verdades absolutas (FUSARI; FERRAZ, 2010, p. 25).

Para a fixação e memorização de conteúdo, usa exercícios maçantes e muitas vezes não
proporciona experiências significativas que aproximem a teoria da prática. Vestígios do ensino
tradicional persistem até hoje. Fusari e Ferraz
(2009, p. 45) afirmam:
Nessa concepção tradicional de educação, o que vale sempre é o produto a ser
alcançado: é mais importante o resultado
dos trabalhos do que o desenvolvimento dos alunos em artes. [...] Do ponto de
vista metodológico, os professores, seguindo essa “pedagogia tradicional” (que
permanece até hoje) encaminharam os
conteúdos através de atividades a serem
fixadas pela repetição e tinham por finalidade exercitar o olho, a mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o senso
moral (FUSARI; FERRAZ, 2009, p. 45).

O surgimento da Escola Nova, entre 1950
e 1960 ocasionou determinadas mudanças na
educação, as quais receberam influência do desenvolvimento súbito da indústria e relações políticas.
Esta pedagogia, nas aulas da arte, direcionava o ensino para a livre expressão. O aluno
tinha liberdade para realizar seus trabalhos, não
se restringindo aos modelos determinados. O
processo criativo era totalmente valorizado com
a intenção de desenvolver a criatividade sem
preocupações com o resultado final.
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A função do professor era oportunizar situações em que o aluno revelasse seus sentimentos, desenhando, pintando, “fazendo”. A individualidade do aluno era valorizada. Neste sistema
de concepção espontânea, no qual o processo
artístico deveria nascer do aluno, perdeu-se o
direcionamento do conteúdo e simultaneamente
a qualidade de aprendizagem. A avaliação consequentemente não apresentava coerência, pois
não estava pautada em objetivos ou critérios.
Três autores/professores se destacaram
por suas ideias e pesquisas na educação brasileira voltada ao Ensino de Arte, consolidando a Pedagogia Nova do século 20, entre eles
merecem destaque: John Dewey (1900), Viktor
Lowenfeld (1939) e Herbert Read (1943) o qual
colaborou para formação de um dos momentos
mais importantes no ensino artístico.
Em nosso país, Augusto Rodrigues, com
estrutura nos princípios da “Educação Através
da Arte” organizou a criação da “Escolinha de
Arte do Brasil”, no Rio de Janeiro em 1948, estruturada nos princípios do livro de Read. Segundo Ferraz e Fusari (2009, p. 49), nas palavras de
Augusto Rodrigues, a Escola Nova:
Via o aluno como ser criativo, a quem se
devia oferecer todas as condições possíveis de expressão artística, supondo-se que, assim, ao “aprender fazendo”,
saberiam fazê-lo, também, cooperativamente na sociedade. O ensino da arte,
portanto, direciona-se para a expressão
livre da criança e o reconhecimento de
seu desenvolvimento natural. O movimento modernista favorece muito essa nova
interpretação e surgem debates da livre
expressão como um fator da formação artística e estética (FERRAZ; FUSARI, 2009,
p. 49)

A espontaneidade e liberdade do aluno em
produzir durante a Pedagogia Nova é o que deve
ser considerado, por outro lado os vestígios da
falta de planejamento e orientação deste momento, também são características entre professores
nos dias de hoje, que não se preocupam em
organizar conteúdos e metodologias que possibilitem a aprendizagem baseado nas dimensões
científica, filosófica e artística do conhecimento
na área de arte que por sua vez não podem ser
desvinculados, pois são frutos da relação entre
o mundo, o homem e o conhecimento.
As aulas de artes passam a ter um sentido
terapêutico, como algo para relaxar, se descontrair, perdendo em qualidade e oportunidade de
construção de conhecimento científico. Na tendência tecnicista, a escola se dedica em produzir indivíduos competentes para o mercado de
trabalho.
O professor tem papel de especialista
para transmitir esses conhecimentos, sua prática é extremamente controlada. Contudo, o professor torna-se neutro aos seus conteúdos e a
educação se desenvolve por meio dos aspectos
estruturais das salas de aula que devem estar
bem equipadas para que o aprendizado consequentemente aconteça.
A escola está diretamente relacionada
com o sistema produtivo, ou seja, o capitalismo, formando mão de obra especializada para
o mercado de trabalho. Como afirma Libâneo
(2006, p. 28):
A educação escolar compete organizar o
processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis
e necessários para que os indivíduos
se integrem na máquina do sistema social global. [...] A escola atua, assim, no
aperfeiçoamento da ordem social vigente,
articulando-se diretamente com o sistema produtivo [...] seu interesse imediato
é o de produzir indivíduos “competentes”
para o mercado de trabalho (LIBÂNEO,
2006, p. 28).
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Fusari e Ferraz (2009, p. 52) descrevem
que na Pedagogia Tecnicista a atitude do professor:
Tende a ser responsável por seu planejamento, que deve se mostrar competente e incluir os elementos curriculares
essenciais: objetivos, conteúdos, estratégias, avaliação. A dinâmica do ensino
aprendizagem é questionada, pois o elemento principal é o sistema técnico de
organização de aula e do curso. [...] Faz
parte ainda deste contexto tecnicista a recomendação do uso abundante de recursos tecnológicos, audiovisuais, sugerindo
uma “modernização” do ensino (FUSARI;
FERRAZ, 2009, p. 52).

Nessa perspectiva, trata-se do sistema
capitalista que necessita de produtividade e de
pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Diante deste contexto, fica a cargo da educação estimular atividades de pesquisa e descobertas, o professor é responsável por aplicar
essas técnicas e atividades, dessa forma, educar com a intenção de produzir indivíduos competentes para suprir a necessidade do sistema,
ou seja, do mercado de trabalho.
Em consequência, o ensino da arte é direcionado a uma concepção mecanicista moldando agentes para produção, desconsiderando
os objetivos da arte na escola, competências e
habilidades realmente significativas para o processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do sujeito.
É possível verificar por esta breve retrospectiva da história do ensino da arte no Brasil,
que muitos vestígios negativos das tendências
anteriores nos restam nas aulas de arte em nossas escolas. Porém, não se deve desconsiderar
os procedimentos pedagógicos e experiências
anteriores, é importante buscar o equilíbrio, bom
senso e a coerência entre as relações de ensino-aprendizagem.

Relacionar os registros da história do ensino da arte com o processo de desenvolvimento
na atualidade, associando-os aos problemas e dificuldades da educação em todo seu contexto, nos
leva a conhecer as diferentes linguagens de manifestações artísticas, valorizando as diversidades
culturais e compreendendo os princípios e valores
éticos da sociedade contemporânea a fim de articular o fazer e o conhecer com reflexão, flexibilidade e sensibilidade.
Podemos, assim, entender os princípios
conceituais da metodologia do ensino de artes e
consequentemente realizar uma avaliação dialética
que proporcione uma averiguação de conhecimentos, como também de um processo do desenvolvimento do educando, compreendendo que o mesmo está em constante transformação e esse utiliza
de recursos expressivos que constituem todo processo educacional o que pode colaborar com o
desenvolvimento e expansão da capacidade de
compreender a arte (FUSARI; FERRAZ, 2009).

A IMPORTÂNCIA DA ARTE E SUAS
POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS
O ser humano produz arte desde o início de
sua existência e por meio dela expressa sua compreensão de mundo, daquilo que vê e sente dentro
do seu contexto sociocultural.
Uma obra de arte expressa o espírito da
época em que foi feita, bem como o contexto e
os valores sociais. Além disso, são também expressos pela arte valores culturais e econômicos.
Manifestações artísticas demonstram a história do
mundo, o que faz da arte uma linguagem que não
encontra barreiras na língua e pode ser entendida
em todo o mundo. Tais informações se confirmam,
segundo as palavras de Martins (1998, p. 62),
Nesse sentido, pode-se afirmar que toda
obra de arte é datada. Não só pelos assuntos, temáticas tratadas específicas de
cada tempo histórico, recursos materiais
e instrumentos de cada época, técnicas,
estilos, escolas e movimentos, mas também e principalmente pela figura de seu
autor, de sua poética (MARTINS, 1998, p.
62).
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Há tempos se discute a importância da
arte na educação escolar. Sabemos que é uma
das poucas disciplinas que nos dá a liberdade
de escolher a maneira de se expressar e que
nos leva a investigar e refletir sobre nossa história, por meio dos registros de manifestações artísticas de gerações passadas do mundo inteiro
(MARTINS, 1998).
Observa-se que crianças envolvidas em
atividades artísticas na escola se desenvolvem
melhor na fala e na escrita, se expressam com
facilidade e articulam informações que aos poucos se tornam conhecimento através deste contato inicial com a arte. Todas estas contribuições
produzidas em sala de aula, por intermédio de
atividades significativas, favorecem o desenvolvimento sociocultural do educando (MARTINS,
1998).

Quantos recursos visuais uma obra de
arte nos permite ter? Além das formas, cores, diversidade de materiais, elementos visuais, uma
obra de arte nos faz pensar sobre o contexto em
que foi realizada, na história e nos costumes de
uma civilização, na sua forma de se expressar
e sentir sobre as situações do cotidiano em um
local e em um tempo determinado.
A arte é capaz de mobilizar a vida das
pessoas, é evidente que em algum momento a
arte seria indispensável na educação escolar e
assim passamos a assumir a necessidade de
ensinar arte nas instituições de ensino.
Para isto, nos comprometemos em rever
as metodologias aplicadas em sala de aula e
envolvê-las ao contexto e universo artístico. Para
Fusari e Ferraz (2009, p. 25),

Desde a infância vamos fazendo relações
visuais, táteis e sonoras com o mundo, tudo que
nos rodeia influencia na maneira de ser e agir.
Neste repertório de imagens e sons vão se agregando novas informações, construindo conceitos
e conhecimentos. Interagimos com as manifestações artísticas e culturais, vamos desenvolvendo
gradativamente nosso gosto e apreciação pela
arte. Segundo Fusari e Ferraz (2009, p.18),

Ao assumirmos que a arte pode e deve
ser ensinada e aprendida na escola, assumimos também outro compromisso, a
necessidade de trabalhar e refletir sobre
a organização pedagógica direcionada
às inter-relações artísticas e estéticas junto aos estudantes quer sejam crianças,
jovens ou adultos (FUSARI; FERRAZ,
2009, p.25).

É a importância devida à função indispensável que ocupa a arte na vida das pessoas e na sociedade desde os primórdios
da civilização, o que a torna um dos fatores essenciais de humanização. É fundamental entender que a arte se constitui de
modos específicos de manifestação da
atividade criativa dos seres humanos, ao
interagirem com o mundo em que vivem
ao se conhecerem e ao conhecê-lo (FUSARI; FERRAZ, 2009, p.18).

A escola é o lócus onde se ensina, o conhecimento sistemático, onde os vínculos entre
a cultura social e o conhecimento científico se
complementam para o aprimoramento e desenvolvimento. Isso não significa que este aprendizado deve ser maçante, autoritário.
Partindo de investigações sobre a clientela
escolar, podemos organizar propostas metodológicas que oportunizem situações de aprendizagem próximas à realidade dos alunos. Porém,
devemos nos conscientizar que em uma sala
de aula há muitas diferenças sociais, culturais e
cognitivas.
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Muitas vezes encontrar um método e atividades que correspondem ao mundo do aluno,
é uma tarefa conflitante entre a teoria e a prática educativa. O arte-educador que ama o que
faz, busca meios para atingir seus objetivos, dá
sentido às manifestações artísticas, ao conteúdo
e as atividades escolares, transmitindo conhecimento, desenvolvendo o senso crítico e estimulando a apreciação da arte entre seus aprendizes. Segundo Martins (1998, p. 94),
Compreender a trajetória expressiva da
criança é uma tarefa instigante. Os sistemas educacionais, as oportunidades
oferecidas, os valores culturais, as predisposições genéticas colorem de forma
particular as produções, percepções e
concepções artísticas das crianças (MARTINS, 1998, p. 94).

Em suas práticas pedagógicas o educador convive com situações de constantes mudanças culturais. Mudanças que influenciam particularmente cada indivíduo em cada etapa de
desenvolvimento.
Neste crescimento contínuo há uma troca
entre o conhecer e o produzir arte, o fazer e o
interpretar, desse modo, o arte-educador deve
estar atento a estas transformações do aluno e
da sociedade, acompanhando o processo evolutivo do conhecimento do ensino-aprendizagem.
Para Martins (1998, p.128), “nessa perspectiva,
ensinar que etimologicamente significa apontar
signos é possibilitar que o outro construa sentidos, isto é, construa signos internos, assimilando e acomodando o novo em novas possibilidades de compreensão de conceitos, processos e
valores”.

Por meio destas reflexões, o processo
de criação simultaneamente também sofre modificações, é necessário pesquisar e refletir sobre todos os aspectos que envolvem a vida do
homem contemporâneo, buscando formas de
expressar uma linguagem à altura do entendimento do espectador sem perder a essência
de comunicação, de criatividade e a relação de
como os símbolos influenciam na compreensão
do homem com o mundo externo, pois a imagem amplia as possibilidades de entendimento
dando subsídios para diversas reflexões.
Contudo, a arte através de linhas, formas,
texturas e cores produzem novas imagens a
cada instante que tocam o íntimo do ser humano
provocando sensações, desejos e uma análise
geral do contexto, desde que esteja situado às
mudanças e às novas expectativas do homem
pós-moderno.
A comunicação entre as pessoas e o mundo não acontece apenas através da linguagem
verbal, ou seja, pela palavra propriamente dita. A
comunicação contemporânea vai muito além do
que é vivido.
Além da soma de referências visuais, sonoras, táteis, por intermédio dos conhecimentos adquiridos, os indivíduos se apropriam de tal forma
das linguagens a ponto de dar sentido a elas. Sem
dúvida, este sentido se diferencia a cada indivíduo,
pois identificam os signos de maneira própria e
particular. Partindo dessas interpretações, pode-se
compreender o mundo e as manifestações culturais. Segundo Martins (1998, p. 104), “a função
simbólica é o centro do processo de ensino-aprendizagem, seja formal ou informal, a criança constrói
seus símbolos. Através de suas ações e de diferentes formas de linguagem, representa os objetos
e ações sobre eles, representando também seus
conceitos”.
Mas como organizar um processo de ações
pedagógicas que oriente o docente a levar o educando a aprendizagem? Por onde começar? Quais
os propósitos primordiais para o ensino da arte?
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Dar sentido a todas estas questões é que
as tornam importantes para produzirmos um planejamento que esteja inerente às condições de
aprendizagem do educando. E assim vêm novas
perguntas: como aproximar a teoria da prática educativa, bem como referenciar e subsidiar essa prática? Como pensar na arte interagindo com o ato
de ensinar e aprender? Segundo Martins (1998, p.
46),
Pensar no ensino de arte é, então, pensar
na leitura e produção na linguagem da arte,
o que, por assim dizer, é um modo único
de despertar a consciência e novos modos
de sensibilidade, isso pode nos tornar mais
sábios, seja sobre nós mesmo, o mundo ou
as coisas do mundo, seja sobre a própria
linguagem da arte. A partir da soma dos estudos de vários teóricos do ensino de arte,
podemos estruturar três campos conceituais que são fundamentais para o ensino da
arte: Criação/produção; Percepção/análise;
Conhecimento e contextualização conceitual-histórico cultural da produção artístico-estética da humanidade (MARTINS, 1998, p.
46).

Estes três campos conceituais, criar, analisar e contextualizar sobre a produção artística
norteia a prática metodológica do ensino da
arte. No entanto, fazer uma mistura de tendências pedagógicas, muitas vezes não proporciona
o aprendizado. O professor adapta os recursos
e ações pedagógicas desvinculadas aos conteúdos, não se atenta ao processo de avaliação e
se afasta gradativamente dos objetivos da disciplina.
O currículo concebe a arte como uma
prática humano-social e propõe três eixos metodológicos: a humanização dos objetos e dos
sentidos que se referem à construção e formação dos sentidos, a familiarização cultural que
é a proximidade entre o aluno com a arte, por
meio do convívio em ver, sentir, ouvir, conhecer
e apreciar a arte e por último, porém não menos
importante, o trabalho artístico em que é preciso
praticar a arte, conhecer técnicas, criar, experimentar, desenvolver ideias, enfim: o fazer. Como
organizar toda esta metodologia?

A proposta curricular organiza as ações
a serem realizadas para se alcançar as metas
estimadas no planejamento anual, que é elaborado partindo da realidade da escola, tendo
como apoio o Projeto Político Pedagógico que
oferece condições básicas, desde que seja um
documento construído democraticamente pelos
responsáveis da instituição.
As diretrizes de uma instituição escolar devem estar pautadas como um todo na escolha
dos conteúdos, na metodologia de ensino, nos
objetivos, nos projetos, nos recursos didáticos e
na avaliação. A organização de toda esta estrutura garante o funcionamento do ensino-aprendizagem no meio escolar. A proposta escolar, em
hipótese alguma pode ser um documento rígido
e inflexível.
Nos dias contemporâneos, as mudanças
são constantes e devem estar em articulação
com os encaminhamentos metodológicos, pois
o currículo escolar é um documento que auxilia
a prática e deve ter flexibilidade a modificações,
de acordo com as necessidades e mudanças
que vão surgindo no decorrer do caminho. “O
currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução operacional” (COLL,
1998).
Considerando esta afirmação, o currículo
viabiliza as bases teóricas com as diretrizes práticas nelas fundamentadas. É importante refletir
sobre a prática educativa e a proposta curricular
subsidia e dá referências para esta prática.
Nos componentes do currículo, Saviani
(2003), dá enfoque a três: O que ensinar? Quando ensinar? Como ensinar? Os conteúdos e objetivos estão relacionados à que ensinar. Sobre
a forma de ordenar e dar sequência aos conteúdos e objetivos estão relacionados os outros
dois enfoques, quando e como ensinar.
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Como eixo estruturador do currículo sob
os três enfoques, na abordagem da relação
escola/sociedade, fazem referência à crítica, à
visão ingênua de que existem possibilidades
de transformação da sociedade pela ação da
educação escolar, concebendo-a, ao contrário,
como determinante socialmente.
Saviani (2003) também salienta a necessidade de que o ensino deve se organizar com
base nas situações vivenciais dos alunos e suas
experiências. Analisar e refletir sobre a produção
artística em um contexto histórico do próprio autor, [...] Espera-se que os alunos, progressivamente, adquiram competências de sensibilidade
e de cognição [...] perante a sua produção de
arte e o contato com o patrimônio artístico, exercitando sua cidadania cultural com qualidade
(BRASIL, 1997, p. 63).
Contudo, é importante manter o foco no
aluno e o cotidiano de sala de aula, sua vivência
e as ações pedagógicas, aos conteúdos e os objetivos deseja-se alcançar com eles, abordando
a importância do Ensino da Arte contextualizando com a história e o mundo em que vivemos.
Fundamentar nossas ações pedagógicas
considerando a leitura que os alunos fazem das
manifestações artísticas e culturais articulando
com a produção da linguagem no ambiente escolar é contribuir com a construção permanente
de conhecimentos interdisciplinares.

METODOLOGIA DO ENSINO DA
ARTE
A comunicação entre as pessoas e o mundo não acontece apenas através da linguagem
verbal, ou seja, pela palavra propriamente dita.
A comunicação contemporânea vai muito além
do que é vivido.
Além da soma de referências visuais, sonoras, táteis, por intermédio dos conhecimentos adquiridos, os indivíduos se apropriam de
tal forma das linguagens a ponto de dar sentido
a elas. Sem dúvida, este sentido se diferencia
a cada indivíduo, pois identificam os signos de
maneira própria e particular.
Mas como organizar um processo de
ações pedagógicas que oriente o docente a levar o educando a aprendizagem? Por onde começar? Quais os propósitos primordiais para o
ensino da arte?
Dar sentido a todas estas questões é que
as tornam importantes para produzirmos um planejamento que esteja inerente às condições de
aprendizagem do educando. E assim vêm novas
perguntas: como aproximar a teoria da prática
educativa, bem como referenciar e subsidiar
essa prática? Como pensar na arte interagindo
com o ato de ensinar e aprender?
Estes três campos conceituais, criar, analisar e contextualizar sobre a produção artística
norteia a prática metodológica do ensino da
arte. No entanto, fazer uma mistura de tendências pedagógicas, muitas vezes não proporciona
o aprendizado. O professor adapta os recursos
e ações pedagógicas desvinculadas aos conteúdos, não se atenta ao processo de avaliação e
se afasta gradativamente dos objetivos da disciplina.
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O currículo concebe a arte como uma
prática humano-social e propõe três eixos metodológicos: a humanização dos objetos e dos
sentidos que se referem à construção e formação dos sentidos, a familiarização cultural que
é a proximidade entre o aluno com a arte, por
meio do convívio em ver, sentir, ouvir, conhecer
e apreciar a arte e por último, porém não menos
importante, o trabalho artístico em que é preciso
praticar a arte, conhecer técnicas, criar, experimentar, desenvolver ideias, enfim: o fazer. Como
organizar toda esta metodologia?

Considerando esta afirmação, o currículo
viabiliza as bases teóricas com as diretrizes práticas nelas fundamentadas. É importante refletir
sobre a prática educativa e a proposta curricular
subsidia e dá referências para esta prática.
Nos componentes do currículo, Saviani
(2003), dá enfoque a três: O que ensinar? Quando ensinar? Como ensinar? Os conteúdos e objetivos estão relacionados à que ensinar. Sobre
a forma de ordenar e dar sequência aos conteúdos e objetivos estão relacionados os outros
dois enfoques, quando e como ensinar.

A proposta curricular organiza as ações
a serem realizadas para se alcançar as metas
estimadas no planejamento anual, que é elaborado partindo da realidade da escola, tendo
como apoio o Projeto Político Pedagógico que
oferece condições básicas, desde que seja um
documento construído democraticamente pelos
responsáveis da instituição.

Como eixo estruturador do currículo sob
os três enfoques, na abordagem da relação
escola/sociedade, fazem referência à crítica, à
visão ingênua de que existem possibilidades
de transformação da sociedade pela ação da
educação escolar, concebendo-a, ao contrário,
como determinante socialmente.

As diretrizes de uma instituição escolar devem estar pautadas como um todo na escolha
dos conteúdos, na metodologia de ensino, nos
objetivos, nos projetos, nos recursos didáticos e
na avaliação.

Contudo, é importante manter o foco no
aluno e o cotidiano de sala de aula, sua vivência
e as ações pedagógicas, aos conteúdos e os objetivos deseja-se alcançar com eles, abordando
a importância do Ensino da Arte contextualizando com a história e o mundo em que vivemos.

A organização de toda esta estrutura garante o funcionamento do ensino-aprendizagem
no meio escolar. A proposta escolar, em hipótese alguma pode ser um documento rígido e
inflexível.

Fundamentar nossas ações pedagógicas
considerando a leitura que os alunos fazem das
manifestações artísticas e culturais articulando
com a produção da linguagem no ambiente escolar é contribuir com a construção permanente
de conhecimentos interdisciplinares.

Nos dias contemporâneos, as mudanças
são constantes e devem estar em articulação
com os encaminhamentos metodológicos, pois
o currículo escolar é um documento que auxilia
a prática e deve ter flexibilidade a modificações,
de acordo com as necessidades e mudanças
que vão surgindo no decorrer do caminho. “O
currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução operacional” (COLL,
1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo foi possível compreender que o ensino da arte deve ser desenvolvido nas escolas como uma disciplina que desempenha um papel de grande relevância
para e que contribui de maneira significativa para o desenvolvimento sociocultural do educando.
É recomendável que o aluno tenha conhecimento da arte que foi e é produzida em seu
contexto social e no mundo que o cerca, para que possa fazer articulações com o presente,
o passado e as perspectivas do futuro.
Além de levar o indivíduo a conhecer outras sociedades e outros pensares diferentes
ou talvez parecidos com o seu, a Arte possibilita ao aluno refletir o significado e a importância das mais diversas manifestações culturais sejam elas de artes visuais, dança, música ou
teatro. Por meio da arte todos os sentidos são solicitados e o aluno pode, numa dimensão
mais poética, transformar continuamente sua existência.
Ao longo da pesquisa, foram mobilizados conhecimentos a respeito das possíveis definições sobre o conceito de arte, além de importantes reflexões sobre a história da arte no
Brasil. A partir de tais noções, foi possível realizar um aprofundamento sobre o ensino de arte,
os desafios e inquietações que esta prática pode suscitar no cotidiano escolar.
São inúmeras as preocupações em relação ao ensino da arte. A falta de credibilidade
na disciplina, a ausência de exemplares teóricos específicos da área que auxiliem o trabalho
do professor e muitas vezes o despreparo profissional dificulta a organização de conteúdos
adequados à realidade escolar, métodos e critérios avaliativos que proporcionem um aprendizado significativo. O professor arte-educador deve ter como objetivo de suas metodologias,
proporcionar a proximidade da práxis educativa.
O papel do professor é justamente apresentar todas essas possibilidades aos alunos e
fazer com que eles façam uma relação com suas próprias vidas, só assim o ensino da arte,
e de qualquer outra disciplina, vai tornar-se interessante.
Sendo assim, a Metodologia do Ensino de Arte deve estar vinculada às atuais orientações das Diretrizes e Bases da Educação Escolar, que os materiais didáticos pedagógicos
estejam em consonância com os objetivos previstos para o processo de ensino e que a avaliação tenha caráter de um processo de construção contínuo, estando coerentes as características de seus educandos.
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ELEMENTOS DAS ARTES NA EDUCAÇÃO E AS RELAÇÕES
COM O PENSAMENTO
RESUMO: As impressões e sentimentos do espírito desabrocham por meio das contribuições que a vida nos proporciona, estes sempre tendem a ser acompanhados pelo gesto,
pela música, pela escultura e pela pintura. Embora quase ninguém ignore ou negue o
componente emocional da dança, alguns destacam o elemento do corpo sobre os outros.
Assim, considera-se a dança mais como a linguagem de ação do que de emoção que
pode oferecer um conjunto de ações corporais e mentais ordenadas coerentemente. A
dança pode ser considerada como a poesia de doações corporal no espaço. A ideia de
ordem da mesma forma é compartilhada quando se define dança como a fusão cultural
entre música e movimento corporal organizado. Esse trabalho destina-se a lançar luzes
sobre as bases que de modo geral hão de analisar as características e meios pelos quais
a arte se desenvolve.

Palavras-chave: Arte; Expressão; Estética; Música; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

expressão corporal tem sido usada para designar diferentes conceitos e ideias
difíceis de se adotar em um único significado que descreva com rigor a globalidade das representações do termo. Existem vários significados associados à
palavra dançar, alguns deles podem ser técnica ou coreografia, eles estão próximos do fim
pragmático do termo.
Outros, como a criação de corpo, arte, linguagem corporal, eles polarizam para o sentido mais expressivo ou estético do conceito. Nós devemos entender que o significado da
palavra dançar varia de acordo com a cultura e tempo e que o termo é usado, posto que o
atual não tem possibilidades de abarcar o amplo amálgama de significados que nasceram ao
longo do processo histórico. A palavra dançar aparece frequentemente ligada ou relacionada
a movimento e mesmo em muitas ocasiões ambos os termos foram usados para designar a
mesma realidade ou valor alternativo significante e significado mutuamente.
Se levarmos em conta as definições oferecidas pela maioria dos dicionários, movimentos rítmicos – com o corpo, braços e pés – em movimento ritmicamente seguindo a música,
bem como o conjunto de movimentos que são expressos por meio das emoções ao sabor da
musicalidade. A sucessão de posições e passos executados de acordo com um andamento
harmônico, poderíamos aplicar a ambos os termos – música e dança, logo expressão corporal – de forma intercambiável sem cometer incorreção.
Algumas obras mencionam uma pequena diferença entre os dois dando a dança a
categoria uma conotação artística ou tradicional. Não queremos aqui dizer que há uma distinção clara entre estes dois termos nem tampouco que, dependendo do contexto em que são
usados, seus significados serão mais definidos e diferenciados ou que designem a mesma
ideia. Em um sentido geral do termo, usaremos dança para nos referirmos à totalidade desta
arte no que tange a expressão corporal, enquanto a dança tende a um nível mais alto de especificação que seria incluída no campo das artes e por fim educacional.
O desenvolvimento da disciplina de Artes sofreu mudanças substanciais nos últimos
anos, embora em formas e métodos, favoreçam a maior participação dos educandos nesse
processo. Os fundamentos teóricos e metodológicos utilizados como referentes baseiam-se
nos princípios da Educação para a Arte, estabelecidos por alguns uma proposta construtivista de conhecimento, e que é discutida neste trabalho.
Falaremos sobre dança ao nos referirmos à aquisição da técnica e assim, da gestão
de uma linguagem expressivo-corporal de coreografia ou formas e estilos de dançar. Uma
vez delimitado o termo dança, aprofundaremos as diferentes áreas e dimensões da mesma.
Os limites da atividade exclusivamente corporal, ressaltam, em primeiro lugar, o aspecto
expressivo e afetivo do mesmo, definindo-o como um meio capaz de expressar emoções e
sentimentos através da sucessão de movimentos organizados que dependem de um ritmo, o
elemento afetivo-pessoal enquanto se qualifica espiritual o impulso que se move em direção a
corporeidade é considerada uma necessidade interior mais perto do espiritual que do físico.
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Da mesma forma, concebe-a como a resposta corporal às impressões e sentimentos
do espírito, porque estes últimos sempre tendem a ser acompanhados pelo gesto, embora
quase ninguém ignore ou negue o componente emocional da dança, alguns destacam o
elemento do corpo sobre os outros. Assim, considera-se a dança mais como a linguagem de
ação do que de emoção que pode oferecer, um conjunto de ações corporais e mentais ordenadas coerentemente. A dança pode ser considerada como : a poesia corporal no espaço.
A ideia de ordem da mesma forma é compartilhada quando se define dança como a
fusão cultural entre música e movimento corporal organizado. Todas essas interpretações nos
aproximam de uma dimensão múltipla do termo,como exemplo, a proposta apontando como
um dos fins da dança o domínio e controle do corpo fisicamente e comunicativamente.
Juntamente com os elementos corporais e afetivos, há outros como poderia ser o
social, estético, hedonista, que fazem parte da essência da dança e que estão presentes
na maior parte das atividades relacionadas a ele. Juntamente com a busca pela expressão
individual de sentimentos e pensamentos, a importância da dança contemporânea como incentivo à criatividade e resolução de problemas. A dança relata um benefício físico e mental
para o praticante. A prática é proporcionada, coerente e coordenada, para além do que será
agradável, pois através da dança ocorre a transferência, um movimento corporal ao aspecto
artístico, procuramos a beleza como meio de comunicação.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

115

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

ARTE FILOSOFIA E ÓRGÃOS DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Pensar em educação e desenvolvimento
humano a partir da perspectiva da arte e do corpo leva a construção de outras formas de conhecimento. Esse processo rompe a representação
estabelecida do corpo e da arte como função
utilitária e engloba sua dimensão sensível. Nesta
perspectiva, o espaço é criado para uma proposta que enfoca o sujeito como um investigador de si.
Quando o se inicia um processo educacional, pode acessar um conhecimento corporalizado imanente que, deriva da experiência do
momento vivido aqui e agora resulta na construção de conhecimento que surge a partir de um
modo de pensar que representa consequências
dessa ação ocorrida no ato da experiência artística e corporal, e não da atividade mental que
pensa ou reflete por exemplo: um evento previamente experimentado.
É um corpo focado no aqui e agora e extremamente atento a tudo o que acontece no interior da experiência. Quando esse corpo assume essas características, torna-se ator pleno de
sua vida e capaz de engendrar a vivência como
parceira desde o começo,
Desde tempos imemoriais, usamos símbolos – mensagens sintéticas de significado convencional. São como ferramentas
especializadas que a Inteligência humana
cria e procura padronizar para facilitar a
sua própria tarefa – a imensa e incansável tarefa de compreender (WEIL; TOMPAKOW, 2003, p. 25).

Um corpo consciente de si e que cuida
de si mesmo, para o outro que tem dentro de si.
Uma relação com seu corpo externo, seu corpo
interno e um corpo interno que é uma parte de si
mesmo. Nesse processo, o sujeito é consciente
e percebe tudo o que experimenta e sente. Assim, ela deixa subjetividades corporais e imaginárias emergirem da relação com seu corpo.
Em outras palavras, há interesse na criação corporal que ocorre durante a experiência.
A pessoa é convidada a assumir a posição de
ator-espectador e a experiência que acontece no
momento da oportunidade concreta: o corpo, o

movimento, suas percepções, seu pensamento
consciente do que é sentido de uma maneira
mais clara, mais profunda e mais abrangente;
delinear os contornos ou compreender os significados. O significado é construído pela descrição
da experiência em um nível fenomenológico, metafórico e simbólico (WEIL; TOMPAKOW, 2003).
Com base nessa perspectiva, foi desenvolvida uma proposta focada na biografia corporal por meio da improvisação teatral, na qual o
corpo era o protagonista e porta-voz das escrituras do ser carnal. Para isso, foi necessário abandonar as palavras para que pudéssemos entrar
em contato com uma linguagem específica, que
é revelada pela intenção e atitude do gestor no
ato de representar momentos vivenciados, valorizando assim a experiência aqui e agora. Em outras palavras, foi implementado um processo de
biografia do silêncio, que deixou de lado o processo mental e a reflexão sobre a narrativa, para
enfocar uma representação da narrativa através
da expressão dramática. Com esse viés, o corpo
assumiu um papel importante porque se tornou
o organizador e revelador das experiências baseadas na lógica da estrutura narrativa (WEIL;
TOMPAKOW, 2003).
Para implementar esse processo a partir
da perspectiva corporal, ao incitar o sujeito a ousar avançar em direção a si e vivenciar sua construção biográfica, utiliza - se improvisação dramática, que é caracterizada por exercícios em
que os atores improvisam uma cena, isto é, sem
ensaio, com base no acordo prévio ou numa situação proposta pelo coordenador do processo
(WEIL; TOMPAKOW, 2003).
Em um contexto educacional, que visa
promover o desenvolvimento pessoal, ou seja, o
enriquecimento de meios de expressão através
de dramas e teatrais, exercícios que incidem sobre a criação no momento presente e enfatizam
as ações, gestos e a forma como cada pessoa
se envolve no ato de criação. A improvisação
do drama permite a realização de trabalhos experimentais e incita os atores a elaborar e expressar formas particulares de entender o mundo, os acontecimentos cotidianos relacionados
não apenas à sua vida pessoal, mas também às
questões sociais e coletivas (WEIL; TOMPAKOW,
2003).
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Assim, é necessário inventar um modo
particular de entender essas coisas e a imaginação deve ser ativada em um processo de invenção que faz com que uma certa ideia se torne
concreta. Para fazê-lo, o ser humano revisa suas
experiências de vida que foram armazenadas
em seu reservatório interno, para elementos que
podem ajudar a realizar a cena. Neste contexto,
o trabalho com dramatização pode e deve mobilizar a memória corporal, como mencionado anteriormente, exercitando a imaginação simbólica, possibilitando a apresentação de sensações
previamente vivenciadas (WEIL; TOMPAKOW,
2003).
A improvisação teatral baseia - se em temas que consideramos momentos relacionados
a determinados períodos da vida dos alunos,
sem elaboração prévia. Nós acreditamos nas
improvisações dos alunos e sobre elas, em sua
experiência. Vale ressaltar que o campo teórico
de estudos do imaginário contribui significativamente para a pesquisa no curso de artes, pois
permite investir no exercício da imaginação simbólica ao convocar o corpo para representação,
de forma improvisada, e incitando-nos a procurar
em nosso baú de memória, e usar gestos para
visibilizar as escrituras que foram impressas nos
corpos através de uma abordagem que consideramos os seres humanos e a teia simbólica que
os constitui (WEIL; TOMPAKOW, 2003).

INTERAÇÃO, PENSAMENTO E EXPRESSÃO SIMBÓLICA
Partindo das concepções de (FOUCAULT,
1987), na interação com o ambiente, os seres humanos constroem um repertório de conhecimentos e experiências que definem como hão de se
constituir. O imaginário tem um papel fundamental
nesse processo, pois é o grande denominador em
que todas as criações do pensamento humano podem ser encontradas. Assim, ativa diferentes maneiras de entender o mundo a partir de uma perspectiva simbólica. Partindo de um amálgama, o
imaginário é como um fundamento existencial que
dá sentido à nossa existência individual ou grupal,
acima de tudo, é um conteúdo semântico, de onde
derivam imagens, emoções, experiências e sensações. Esse lugar acumula tudo o que é significativo
para nós e nos leva a agir diariamente.

Portanto, pode-se afirmar que o imaginário
envolve aptidões inatas e heranças ancestrais no
ambiente social e cultural em que o sujeito está
inserido. Portanto, é o conector que organiza a
compreensão humana que se torna um o ponto
de contato obrigatório através do qual qualquer a
representação humana é formada, que são tecidas
as articulações simbólicas provenientes de intimações de toda a ordem das mais diversas experiências, enraizadas em uma história da vida pessoal.
Esta conexão permite que os indivíduos interajam de uma maneira única, convocando-os a
empreender um movimento de expansão e renovação baseado em uma simbolização que os faça
participar efetivamente no mundo, em sua totalidade. As imagens são compostas na confluência das
articulações. As imagens surgem de uma trajetória antropológica com suas trocas entre impulsos
sociais, culturais e psíquicos. Em outras palavras,
eventos que os seres humanos experimentam em
suas vidas – que os tocam de alguma forma –
atingem um estado específico e são armazenados
como memórias em suas células e em seus universos cognitivos, afetivos e gestuais (FOUCAULT,
1987).
Essa memória é constituída por uma mistura de hábitos, crenças e conhecimentos que se
origina desde tempos imemoriais, e é transmitida a
cada pessoa por condições próprias de sua inscrição histórica. Portanto, a relação entre o ser humano e o mundo entra no corpo de duas maneiras:
como a repercussão de uma história herdada e
eventos vivenciados que produzem memórias que
se inscrevem e podem afetar tanto seu aspecto
anatômico e fisiológico quanto seu aspecto psíquico- e emocional e age como estimulante à ação,
pois, nessas inscrições, buscam-se bases que sirvam de referências para sua efetiva interação com
o mundo (FOUCAULT, 1987).
Consequentemente, o exercício da análise
da expressão corporal através da improvisação
dramática contemplou esse duplo movimento, iniciando um processo de prospecção para encontrar os eventos mais significativos nas vivências,
considerando a representação de experiências
através de gestos.
Por sua vez, o gesto busca no corpo registrar a tonalidade necessária para colorir a cena,
o que é uma indicação da visibilidade do imaginário na escritura corporal. Investindo nesta visualização, revelamos a importância do corpo como
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conhecimento relevante que deve ser considerado
na formação de professores para ajudar a pensar
sobre o projeto de educação. Nessa prerrogativa
a musicalidade e a dança são conjuntamente uma
confluência de pontos de reconhecimento humano
e de integração cultural que perpassam os tempos
(FOUCAULT, 1987).
Desde os tempos mais remotos e por muito
tempo, o corpo e a mente humanos eram considerados dois órgãos distintos que tinham funções
diferentes e independentes. Em outras palavras, o
ser humano foi visto a partir de uma perspectiva
dualista: física e mental, corpo e mente, material e
substância.
A corporalidade foi tomada como mero
apoio à capacidade de raciocínio e tinha um status
pré-cultural. Essa visão era comum em múltiplas
áreas do conhecimento, como as médicas, psicológicas, antropológicas, filosóficas e muitas outras.
Como resultado da superação da razão, o papel
das emoções foi desdenhado por séculos. Somente nos últimos dois séculos o corpo tem sido considerado como um campo semântico, um espaço
vital e promissor para a elaboração de novas perspectivas teóricas, particularmente em relação a relação entre a corporeidade e a realidade psíquica
das emoções, tradicionalmente relegada a uma
relevância secundária em relação às capacidades
racionais dos seres humanos (FOUCAULT, 1987),
Foucault ressalta a esse respeito, na medida em que afirma que o corpo é uma construção
discursiva e, como tal, apresenta modos particulares de inscrições que comandam diferentes tipos
de comportamento e práticas. Sob as condições
da normalização disciplinar do corpo em ação no
mundo ocidental, o poder produz o desejo e o prazer do sujeito, e é por isso que o corpo se torna
um alvo privilegiado das inter-relações entre conhecimento e poder.
Produzido através e na história, o corpo se
situa no mundo. Nós não somos uma relação inserida em um corpo: somos nosso próprio corpo.
É através do corpo e de sua força afetiva introjetada em nossos desejos e emoções pela qual podemos fazer algum sentido da realidade que nos
rodeia. Como uma plataforma para a experiência
humana, o sujeito foi assim reconstruído como um
ser corpóreo, e o corpo, não mais uma entidade
inerte ou um perigo para a operação da razão, tem
sido considerado como o centro da perspectiva
(FOUCAULT, 1987).

O chamado corpo natural foi desmantelado,
juntou-se à afirmação de Foucault de que não há
“corpo natural” que preexiste à sua inscrição cultural. O ditado “Só porque não temos a tecnologia
para visualizar a conexão mente-corpo não significa que não seja real” parece resumir o pensamento pós-moderno sobre o corpo como um meio
significante um veículo de expressão, um modo de
tornar público e comunicável o que é essencialmente privado as ideias, pensamentos, crenças,
sentimentos e afetos.

EMOÇÕES, REPRESENTAÇÕES E
CORPOREIDADE
Vivemos em tempos paradoxais para nossos corpos. Em nossos dias já é reconhecido
que frequentemente experimentamos emoções
diretamente em nosso corpo, o que significa que
uma relevância necessária deve ser aplicada ao
estudo do pensamento contemporâneo e de sua
representação artística e expressão midiática.
Além disso, alguns raciocínios relevantes sobre
o corpo e sua relação com a arte e a mídia nos
leva a conduzir nossos pensamentos para a noção de que o corpo humano é central na forma
como entendemos a constituição de identidades
sociais e culturais ao longo do gênero, sexualidade, etnia e linhas raciais (BRASIL, 1997).
Além disso, alterações no corpo podem
apontar para alinhamentos ou insurreição contra
convenções sociais. As ideias mais significativas e comoventes eram (e ainda são) a luta pela
igualdade das mulheres, começando com uma
nova consciência de seus próprios corpos em
termos de sexualidade, maternidade e direitos
reprodutivos. Desde então até hoje, artistas, historiadores da arte, feministas e críticos literários,
entre outros, investigaram como imagens na arte
ocidental e na mídia perpetuavam idealizações
ou desvalorizações, especialmente, da forma feminina (BRASIL, 1997).
Expressão corporal caminha numa perspectiva interdisciplinar na exploração, a partir de
uma variedade de perspectivas teóricas e exemplos interpretativos, do corpo como um signo,
uma função do discurso e uma imagem estética,
uma presença que permeia os campos da literatura, da arte e da mídia, todas as formas mediadas pela cultura, sujeitas a descrição e interpre30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

118

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

tação. A rica interação entre os textos constitui
um mosaico de analogias, diálogos, confluências e diferenças que destacam a centralidade
do corpo como fornecedor de significados sociais, culturais e políticos em diferentes contextos geográficos e históricos (BRASIL, 1997).
É importante ressaltar que não há diferença radical entre o visual e o textual tanto quanto
constituem modos estéticos de produção que
definem campos de representações imaginárias
que, em princípio, não se baseiam na referência
fora de si, mas ressoam com significados que
podem ser identificados em bases culturais, sociais e políticas (BRASIL, 1997).
Assim, formas verbais e visuais de produção estética não podem ser distinguidas nem hierarquizadas. O pensamento corporal associado
à noção de Exu para afro-brasileiros e africanos
da nação nagô faz avançar uma análise de mitos
e linguagem, formas de expressão alimentadas
pela respiração que dá vida à fala e ao gesto, a
fim de apreender o significado semântico e sensorial do corpo e seu papel na comunicação. A
análise que procura transmitir uma possível ontologia converge, de fato, para a interpretação
da representação geométrica do corpo, baseada
no que o autor qualifica como uma concepção
filosófico-artística que vê o corpo como uma presença viva distintiva na interação com o meio
que o cerca (BRASIL, 1997).
O imaginário cultural do corpo feminino
examinando a associação entre o corpo feminino
e seus enigmas a materialidade do corpo feminino com a demonização da mulher, e discute a
suposição de que tais representações têm sido
centrais na cultura ocidental, desde as tradições
do grego antigo até as tradições judaico-cristãs.
Da leitura dos argumentos sobre a relação de
Édipo e da Esfinge oferece-nos uma análise detalhada e consistente do tema, fornecendo evidências de uma sutil mas importante mudança
na percepção do corpo feminino até o final do
século XIX (BRASIL, 1997).

REPRESENTAÇÕES
CORPORAIS
NA HISTÓRIA E NA FILOSOFIA
Abordando o tema do corpo violado em
uma narrativa assombrada por um real traumático que excede a representação e o desenho
de A Dialética do Esclarecimento, de Adorno e
Horkheimer(1947),
A obra de arte ainda tem em comum com
a magia o facto de estabelecer um domínio próprio, fechado em si mesmo e
arrebatado ao contexto da vida profana.
Neste domínio imperam leis particulares.
Assim como a primeira coisa que o feiticeiro fazia em sua cerimônia era delimitar
em face do mundo ambiente o lugar onde
as forças sagradas deveriam atuar, assim
também, com cada obra de arte, seu círculo fechado se destaca do real. É exatamente a renúncia a agir, pela qual a arte
se separa da simpatia mágica, que fixa
ainda mais profundamente a herança mágica. Esta renúncia coloca a imagem pura
em oposição à realidade mesma, cujos
elementos ela supera retendo-os (aufhebt) dentro de si. Pertence ao sentido da
obra de arte, da aparência estética, ser
aquilo em que se converteu, na magia do
primitivo, o novo e terrível: a manifestação
do todo no particular. Na obra de arte volta sempre a realizar-se a duplicação pela
qual a coisa se manifestava como algo de
espiritual, como exteriorização do mana.
É isto que constitui sua aura. Enquanto
expressão da totalidade, a arte reclama
a dignidade do absoluto. Isso, às vezes,
levou a filosofia a atribuir-lhe prioridade
em face do conhecimento conceptual.
Segundo Schelling, a arte entra em ação
quando o saber desampara os homens
(ADORNO; HORKHEIMER, 1947. p, 11).

Os autores focalizam o corpo e a escrita
discutindo a relação entre violência, racionalização e produção do corpo inferior através da lógica do trabalho pelo qual o humano se torna
desumano e a experiência do horror exibido em
escala total. As noções de Michel Foucault sobre
as práticas sociais que apontam para significados inscritos nos corpos. Seu principal objetivo
é pensar sobre como o discurso político inscrito
na posição do corpo funciona,
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Aprender a comportar-se, movimentar-se,
ser preciso e ter ritmo. Gestos são fabricados, e sentimentos são produzidos. Este
adestramento é resultado da aplicação de
técnicas positivas de sujeição baseadas
em saberes pedagógicos, médicos, sociológicos, físicos, etc. O corpo torna-se
útil e eficiente, mas ao mesmo tempo torna-se dócil e submisso: o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo
produtivo e corpo submisso (FOUCAULT,
1987, p. 28).

A obsessão com a decomposição do cadáver humano na baixa Idade Média e sua transposição para um objeto estético nas ficções
góticas românticas as origens da arte macabra,
Manuscritos, pinturas e amostras de esculturas
de túmulos e câmaras de morte, faz observações
sobre o surgimento do gênero gótico. A arte doa
ao campo histórico meios inovadores de análise
ao que se refere o pensar, desse modo, existem
nas telas, por exemplo, um campo que celebra
a corporeidade por meio da contemplação do
olhar o que consente a recuperação e a força da
observação filosófica,
O papel da arte não é o de negar as raízes e as necessidades naturais ou orgânicas do homem, a fim de alcançar alguma
experiência etérea, mas sim o de oferecer
uma expressão satisfatoriamente integrada a nossas dimensões corporais e intelectuais, as quais, segundo Dewey, nós
cometemos o doloroso erro de separar. O
objetivo da arte é servir a criatura toda em
sua vitalidade unificada (SHUSTERMAN,
1998, p. 234).

Nas obras de arte, a pintura possivelmente possa deixar evidenciada a percepção do alcance grandioso da palavra ver. Ver representa
mais que a visão, representa a capacidade de
contemplar não sendo assim um certo método
de pensamento ou a aparência, representa o
meio cedido ao ser dado que estando este ausente consegue evocar a imagem contemplativa
e assistir de dentro, à separação do Ser, nessa
perspectiva, quando se tem o findar da observação sua representação ainda carrega meios dos
quais somente se fecham sobre si (SHUSTERMAN, 1998).

A onipresença do estético ou emocional,
em muitas maneiras em que os seres humanos
se comunicam, vivem juntos e compartilham a
vida, incluem invariavelmente a mídia. O principal obstáculo para o trabalho, tem sido o critério atribuído à Arte, apenas o que acontece
nos campos artísticos. E, obviamente, quando
excluindo certas formas estéticas da vida cotidiana no homem comum, sua abertura é omitida
e inclusão à tarefa reconstrutiva nas discussões
epistemológicas, requeridas hoje pelos pensadores e pesquisadores do humano-social na
complexidade pós-moderna.
Devemos assumir a Arte como um tipo de
conhecimento, gerado e manifestado através da
sensibilidade na natureza (emocional) de todos
os seres humanos. Essa relevância gerou novas
preocupações sobre o perfil e o papel do tema
sensível que se aproxima, apreende, possui e se
apropria, criando recriando a contemplação de
suas múltiplas realidades, ser e compartilhar de
forma significativa essas expressões como processos interativos ou sociais dá sustentação ao
Ser (SHUSTERMAN, 1998).
É verdade que a prioridade foi gerada
inicialmente a partir da mídia, mas também é
verdade que suas ligações com os fenômenos
linguísticos abriram mais tarde, janelas estruturalistas e sistêmicas que moldaram estudos semióticos, nos quais a arte – ou as artes – servia
como referências inevitáveis no estudo e investigação da mídia de massa, cada vez mais gráfica, audiovisual, interativa e estética.
Na tradição estética, por outro lado, a
construção do sujeito que se comunica, força
o seu enquadramento no pensamento existencialista de condição subjetiva é determinada por
sua atividade enunciativa e nas categorias que
emergem da Hermenêutica estética e artística
de um universo que é construído e reconfigurado como comunicação e interação – psicológica
e política – constituindo a base daquelas capacidades declarativas que são comuns a todos
seres humanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música encontra na experimentação a base de sua própria expansão criativa a consideração da voz e da fonética como instrumento sonoro, esculturas em que são incorporadas
tempo e ritmo como uma dimensão através de som e música, poesia sonora, a paisagem
sonora como uma criação.
Nessa geração de muitas telas cinema, televisão, computadores e telefones celulares
trazem possibilidades infindas as suas mãos, a criação artística é infinita com o auxílio de
suportes e dispositivos de tecnologia, com isso vem a bancarrota do conceito de alfabetização tradicional na busca por alfabetização audiovisual, pode-se assim interagir com diversas
partes do mundo no toque.
Observando as duas realidades, a da interdisciplinaridade e o colapso das fronteiras
das disciplinas tradicionais, podemos decidir por ecoar a arte contemporânea para aproveitar
o potencial didático do formato musical e visual expandido e direcionado ao desenvolvimento
de criatividade.
O termo Interdisciplinaridade surgiu ligado à finalidade de corrigir possíveis erros e a
esterilidade acarretada por uma ciência excessivamente comportamental e sem comunicação interdisciplinar. Neste sentido, a crítica, a compartimentação das matérias será igual a
dirigida ao trabalho fragmentado nos sistemas de produção da sociedade capitalista, a separação entre trabalho intelectual e manual, entre a teoria e a prática, a hierarquização e a
ausência de comunicação democrática entre as diferentes formas de trabalho.
Também aqui os estudantes devem saber lidar com conceitos, know-how, estabelecer
operações e saber como se posicionar em relação aos novos aprendizados, entendendo
o mundo e criando sua própria interação com ele. A interdisciplinaridade também deve ser
associada ao desenvolvimento de traços de personalidade, paciência, confiança, flexibilidade, pensamento divergente, capacidade de captação, instituição e sensibilidade relativa aos
sujeitos, bem como a aceitação de riscos, aprender a agir nas adversidades, aceitar novos
papéis etc.
A Interdisciplinaridade fundamenta-se numa filosofia de trabalho que entra em ação no
momento de enfrentar os desafios de questões que preocupam a sociedade. O objetivo da interdisciplinaridade passa por um processo de constante atualização, pois em vários momentos novos métodos de estudos são criados com a finalidade de alcançar o aluno e por isso
deve ser permanentemente estimulado. O ensino baseado na Interdisciplinaridade atua como
poder instigador, pois os conceitos, contextos teóricos e procedimentos criados para os alunos, se encontram organizados em torno de unidades globais e estruturais, com conceitos, e
metodologias compartilhadas entre diversas disciplinas, o que permite que educandos possam adaptar-se a novas maneiras de aprender, em momentos que venham constantemente
ser pensados diretamente para eles numa inevitável facilitação para futuros empregos vivências e experimentais que assim venham permitir a alteração de especialização ou aquisição
de múltiplas habilidades e destreza, conhecimentos e competências em que o significado do
que foi feito até o momento tenha identidade com as necessidades. A Interdisciplinaridade
pode ser colocada em prática, utilizando como ferramenta a letra de uma música ou apenas
partes rítmicas fazendo com que o educador perceba as temporalidades vivenciais analisadas e desse modo possa propiciar significado ao estudo em
questão, facilitando o modo de se trabalhar a música em várias disciplinas.
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DESAFIO DO ENSINO DE MATEMÁTICA DO CICLO I À
UNIVERSIDADE
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo geral, descrever a problemática que docentes enfrentam ao lecionar a disciplina de matemática ao longo da trajetória profissional, desde o ciclo I abordando até o ingresso à Universidade,de base bibliográfica, de
abordagem descritiva e documental. A Educação Matemática é um desafio diário, tanto
nas escolas públicas como nas instituições privadas e atualmente por se observar o crescimento de Instituições de Ensino Superior e a problemática de ensinar a disciplina aos
ingressantes (MASOLA, 2014). Para que este artigo fosse concluído, foram analisados a
legislação vigente, artigos científicos, documentos e livros, práticas educativas do autor,
na rede pública de ensino em que atua e na rede particular em que atuou, bem como
em sua vivência como aluno durante o curso de graduação. Iniciando pelo ciclo I em
atividades básicas desenvolvidas, passando pelo ensino médio e finalmente no ingresso
ao ensino superior, especificamente nas áreas de exatas.. As dificuldades para o ensino
tem suas origens em diversos agentes como, fatores socioeconômico, família, Estado, a
escola, a sociedade, bem como observamos atualmente a intensa influência da mídia,
que recorrentemente faz menção ao profissional de educação como o principal responsável pelo insucesso escolar, não considerando assim, os diversos agentes que levam ao
fracasso escolar mencionados acima. Este trabalho apresenta recortes de publicações
e de artigos, além de citar anais do X Encontro Nacional de Educação Matemática, 2010
(X ENEM) que abordaram sobre as dificuldades de aprendizagem, em matemática, de
alunos ingressantes na Educação Superior. Diversas necessidades de investimentos na
área educacional, principalmente em formação de professores especificamente para
que a inclusão seja efetiva, tratando assim de um currículo que leve em conta a heterogeneidade do alunado (Martins e Cabrita, 1991).
Palavras-chave: Práticas Educativas; Educação Matemática; Fatores Socioeconômicos.
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INTRODUÇÃO

N

os últimos anos foram publicados diversos artigos relacionados à Educação
Brasileira como comparativo com a Mundial, nessa ótica, observamos o surgimento de diversas instituições de Ensino Superior. Neste contexto, este artigo,
tem como objetivo geral, traçar uma panorâmica da problemática do ensino da Matemática,
iniciando no Ensino Básico: do ciclo I ao ensino médio e finalizando no ingresso no Ensino
Superior.
Coordenado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, em inglês) é um teste
que avalia o conhecimento dos alunos em matemática, ciências e leitura. Começou a ser aplicado em 2000 e é repetido a cada três anos. Na avaliação realizada em 2009, os estudantes brasileiros atingiram 401 pontos, um aumento de 33 pontos. Apesar de ter sido o terceiro
país que mais cresceu na avaliação, o Brasil ocupa ainda a 57ª posição no Pisa, na frente
de apenas oito países. Em 2015 nesses quesitos, o Brasil, segundo resultados do mesmo
Programa (PISA), ficou em 59º em leitura e 66º colocação em matemática no Ensino Básico”.
O crescimento na pontuação, no entanto, pode até parecer um alento para a Educação
brasileira, porém, na realidade em sala de aula continua mostrando defasagem na aprendizagem dos alunos em todas as séries do Ensino Fundamental. A leitura foi o quesito que obteve
a menor melhora nos índices brasileiros do Pisa, o que vai ao encontro da tese de doutorado
Fracasso Escolar – Um Sintoma da Contemporaneidade Revelando a Singularidade, desenvolvida por Nádia Bossa, psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, com mestrado em
Psicologia (PUC-SP) e doutorado em Psicologia e Educação (USP).
Quanto à carreira docente, observou-se que, nos países que estão no topo do ranking
mundial do PISA, há uma atratividade maior pela carreira do magistério por parte dos adolescentes, pois ser professor nesses países é sinônimo de prestígio social, declarou Mozart
Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna , nesses países são
mais notórias as políticas públicas que valorizam a carreira do magistério, principalmente nas
questões salariais e de formação, o que não ocorre no Brasil.
Observamos ainda que, a baixa atratividade dos jovens brasileiros pela carreira do magistério está, principalmente pelos baixos salários, falta de prestígio social, críticas veiculadas
pela mídia, cujos autores desconhecem o ambiente escolar e sua problemática, que culminam em desmotivar ainda mais, tanto o ingresso , quanto o exercício da carreira.
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INFORMAÇÕES SOBRE RESULTADOS DO BRASIL - PISA 2018 PUBLICADO
EM 2019 BRASÍLIA-DF INEP/MEC 2019

PERFORMANCE PISA NO PERÍODO:
2000 À 2018

fia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
Federal de São Paulo(Unifesp), Márcia Jacomini,
entende que é preciso ter mais clareza do que,
de fato, isso significa.
“Por mais que esse reconhecimento apareça entre os discursos sociais, não necessariamente se traduz em medidas concretas de valorização desse profissional”. Para ela a sociedade
deveria intervir nos movimentos relacionados à
educação, como em paralisação, tratando-se de
uma questão social, mobilizando-se em favor
do direito à educação a toda a população e
as razões que levaram a isto, exigindo assim,
melhores salários e condições de trabalho aos
profissionais da educação.
Quanto aos baixos investimentos em educação, o investimento em educação no Brasil
caiu 56% nos últimos quatro anos. Entre 2014
e 2018, diminuiu de R$11,3 bilhões para R$4,9
bilhões. A projeção da Lei Orçamentária para o
ano de 2019 foi ainda menor, aproximando-se
de R $4,2 bilhões.

DESEMPENHO AQUÉM DO DESEJADO
São diversos os fatores aqui observados,
que culminaram no desempenho aquém do desejado, dentre esses destacamos, a falta de valorização da educação por parte da sociedade
, os baixos investimentos na educação e como
os recursos são direcionados e a desvalorização
do professor no Brasil.

Segundo a Constituição Federal de 1988
que define, no artigo 205, a educação como um
direito de todos, e estabelece, no artigo 206,
inciso I, a “igualdade de condições de acesso
e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino, garantindo, como dever do
Estado, com qualidade, e isto só se obtém, cumprindo juntamente a legislação educacional pós
LDBEN/1996, que inclui dentre questões essenciais ao aprimoramento da educação básica, “a
valorização docente” , reforçada no PNE 20142014 e na Lei 11.738, que institui o piso salarial
profissional nacional do magistério público da
Educação Básica.

Quanto à valorização da educação por
parte da sociedade, em uma entrevista realizada para o Centro de Referências em Educação
Integral (www.educacao.integral.org.br), para a
especialista, valorização docente é responsabilidade de toda a sociedade. A professora do
departamento de educação da Escola de Filoso30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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Acompanhado por fatores socioeconômicos que influenciam fortemente no desempenho
escolar e consequentemente no Ensino Superior, principalmente no primeiro ano acadêmico,
onde é possível observar mais claramente a defasagem idade/série e aprendizagem.
Este artigo tem por finalidade, analisar
as problemáticas e propor possíveis soluções.
Neste contexto estaremos analisando dados de
sistemas de avaliação, IDH, entre outros, objetivando uma contribuição melhor e entender os
desafios que são enfrentados por parte do professor, na ministração de uma disciplina extremamente importante, desde o Ensino Básico à
Universidade, aspectos sobre a dificuldade de
alunos ingressantes em cursos superiores especificamente na área de exatas, cujas dificuldades
são assuntos nas universidades em cursos de
pós graduações e mestrados, particularmente
em permanecer e acompanhar as graduações,
por haver inúmeros déficits de temas importantes da matemática, como álgebra e geometria,
com duas agravantes, que sem dúvida são as
mais importantes, pois norteiam as demais, a
primeira é baseada em fatores socioeconômicos
, o segundo sendo consequência da primeira,
diz respeito ao déficit nutricional na primeira infância, causando inúmeros problemas cognitivos, pois a inteligência é considerada como uma
complexa capacidade para pensar, resolver novos problemas, inferir, compreender, reconhecer
e construir estruturas, relações, contextos e significado (RINDERMANN, 2007).
A matemática é uma ferramenta essencial
para o desenvolvimento humano, em particular,
nas construções civis, aplicações de diversos
conceitos na Indústria Química, Automobilística,
Eletrônica, Informática, Construções de computadores, etc. Desde a mais tenra idade, a matemática já faz parte das ações cotidianas da
educação familiar, fazendo parte da vida da humanidade e, portanto, de sua história (RINDERMANN, 2007).

O ensino de matemática ao longo do tempo foi sendo desenvolvido de acordo com a necessidade de cada época, iniciando nos anos
2000, por exemplo, em que ocorreram grandes
avanços, visando melhorias, com Conferências
Internacionais, e no ano 2000 foi lançado o
PISA (Programa Internacional de Avaliação de
Alunos), apesar das mudanças, a situação do
Brasil continuou decadente, principalmente em
escolas públicas, devido à falta de investimento
estrutural e material humano, a exemplo disso temos o caso do Estado do Pará, onde o Tribunal
de contas (TCE) e o Ministério Público de Contas do Pará (MPC) do Pará fizeram um estudo
das condições das escolas públicas estaduais
no ano de 2016 e identificaram vários problemas estruturais e de segurança das escolas em
12 municípios (RINDERMANN, 2007).
Os desafios aumentaram, mas a qualidade do ensino não melhorou o suficiente, isto porque, muitos dos alunos não são acompanhados
pela família, principalmente os de escola pública,
os quais são mantidos na maioria das vezes por
um dos cônjuges, que por sua vez, tem que sair
para trabalhar, dificultando o acompanhamento
da vida escolar do filho, tendo como consequência um déficit na aprendizagem, acompanhado
pelo desinteresse em aprender, gerando assim,
um distanciamento ainda maior entre o que o
aluno sabe e o que deveria saber na idade-série, defasagem esta, que chega, em média, três
anos, e ao entrar em uma universidade, este se
depara com sérias dificuldades de acompanhar
as ministrações das aulas e a execução das
atividades em sala e trabalhos acadêmicos que
requerem maior autonomia do estudante de graduação (RINDERMANN, 2007).
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OLHAR ESPECIAL PARA O ANOS
INICIAIS DA VIDA ESCOLAR
Neste artigo faremos algumas observações, quanto a importância do acompanhamento
do Ensino de Matemática desde os anos iniciais
e a importância de se trabalhar com diversos
recursos, tais como: lúdicos, concretos e audiovisuais próprios para cada idade/série.
Para algumas crianças, essa será a primeira experiência escolar, então, precisamos
estar preparados para criar espaços de trocas
e aprendizagens significativas, onde as crianças
possam, nesse primeiro ano, viver a experiência
de um ensino rico em afetividade e descobertas (NASCIMENTO, 2007, p.31).
O alicerce da vida escolar do educando,
está nos primeiros contatos com a matemática
nos anos iniciais, que deve ser cercado de respeito no seu desenvolvimento, principalmente no
que se refere ao que o educando traz consigo
de experiências de vida (NASCIMENTO, 2007).
Sabemos da importância da alfabetização
matemática, esta, se refere simultaneamente à
alfabetização e letramento na língua materna,
sem a qual, o aprendizado de matemática e
registros
por parte do educandoseriam
comprometidos, seguindo para as séries seguintes, deste modo se faz necessário abordagens
de forma lúdica, com a utilização de materiais
didáticos para construção do conhecimento matemático, é o que observamos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997).

É importante, que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu
papel na formação de capacidades intelectuais,
na estruturação do pensamento, na agilização
do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e
atividades do mundo do trabalho e no apoio à
construção de conhecimentos em outras áreas
curriculares (BRASIL, 1997, p. 29).

rentes recursos nos anos iniciais se faz
necessário, isto porque, segundo Jean Piaget,
o qual denominou as diferentes fases as quais
denominou como sendo estádios de desenvolvimento, são eles: Estádio sensório-motor, Estágio
pré-operatório, Estádio das operações concretas
e Estádio das operações formais, sendo importante observar que, nos anos iniciais da vida escolar as crianças estão entre o Estádio pré-operatório (2 aos 7 anos) e Estádio das operações
concretas (7 aos 11/12 anos).
Em contrapartida, fatores econômicos, sociais e culturais, influenciam na miséria e, consequentemente, na desnutrição, ocasionando déficit na aprendizagem escolar, comprometendo
o rendimento. Isto demonstra a necessidade de
atuação por parte do poder público diretamente
nas questões mencionadas acima para que, a
médio prazo, a educação brasileira alcance seus
objetivos (BRASIL, 1997).
É sabido da importância de uma boa alimentação nos primeiros anos de vida de uma
criança. A saúde alimentar na infância e na adolescência promove, um desenvolvimento pleno, prevenindo sérios problemas de saúde, tais
como a anemia por deficiência de ferro, hipotireoidismo, obesidade, cárie dental; e pode prevenir problemas de saúde a longo prazo, como,
hipotireoidismo, doenças cardíacas, diabetes,
hipertensão e câncer. Segundo relatório da
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a infância, a situação mundial da infância 2019.
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É preocupante, uma em cada três crianças menores de 5 anos não está recebendo a
nutrição necessária para crescer bem, o estudo examina a má nutrição infantil na atualidade,
aproximadamente 250 Milhões de crianças em
todo o mundo está sofrendo as consequências
físicas da má alimentação e de um sistema alimentar que está falhando com elas, alertou o
UNICEF em novo relatório sobre crianças e adolescentes, aponta que está desnutrida ou com
sobrepeso. Quase duas em cada três crianças
entre 6 meses e 2 anos de idade não recebem
alimentos necessários para sustentar o crescimento adequado de seu corpo e de seu cérebro.
Isso coloca em risco o desenvolvimento cerebral delas, deixando-as sujeitas a dificuldades
de aprendizagem, baixa imunidade, aumento de
infecções e, em muitos casos, a morte, que justifica a dificuldade de aprendizagem matemática
apontado neste artigo (BRASIL, 1997).

DESAFIO DO ENSINO DE MATEMÁTICA, FUNDAMENTAL II
No Ensino fundamental II, o ensino de matemática é ministrado empregando-se a metodologia tradicional, linear, e um tanto mecanizada,
sem muitas vezes, o aluno saber a utilidade
do que está aprendendo, sendo importante uma
maior articulação entre o que se aprendem e
sua utilização na vida prática, pois para cada
carreira a ser seguida pelos discentes, há uma
utilização do que se aprende em matemática na
escola, pois aprende-se para a vida, a aplicação dos conceitos irá depender da área de
atuação do aluno (BRASIL, 1997).

O adolescente pensa e formula diversas
hipóteses, capacidade esta, que o permite definir conceitos, valores e estudar áreas da matemática como geometria espacial, álgebra ou
filosofia, é portanto caracterizada por comportamentos egocêntricos no ponto de vista cognitivo, com a capacidade de resolução de problemas em seu entorno.
Observa-se ainda que, mesmo com a capacidade de assimilação e abstração, os adolescentes, em sua maioria, por diversos motivos,
encontram-se resistentes às orientações e pouco motivados ou desinteressados pela disciplina
matemática, esta minoria que se interessa pelo
aprendizado possui um rendimento mais satisfatório porém com defasagem, isto porque os que
não gostam ou não se interessam , acabam interferindo no desempenho da sala em geral, isto
é mais alarmante nos bairros mais periféricos,
onde os fatores citados anteriormente, aliado
à violência (CAVALCANTI et. al., 2009), geram
uma atmosfera de desinteresse, contagiando os
mais vulneráveis, comprometendo o sucesso escolar.
A Organização Mundial de Saúde (OMS),
define a violência como o uso da força física ou
do poder real ou em ameaça, contra si próprio,
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou
uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou
privação.

Na transição para o Estádio das operações formais (11/12 – 15/16 anos) de Piaget, é
notória diferentes características do pensamento,
neste Estádio operatório formal, onde os raciocínios abstratos, são evidentes, deixando o domínio do concreto, a criança manifesta outros
interesses e ideais que defende segundo seus
próprios valores e naquilo que acredita.
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DESAFIO DO ENSINO DE MATEMÁTICA, ENSINO MÉDIO
Chegamos no ensino médio, nesta etapa
o desafio é ainda maior, por um lado alunos interessados e preocupados com a carreira a seguir,
isto se observa em uma minoria, principalmente
nas regiões periféricas, diante deste fato o professor deverá repetidamente fazer intervenções,
rever conceitos e formas de abordagens em sala
de aula, procurando fazer sua aula mais interessante, pois já o é, a problemática agora será
convencer os demais a ter um mínimo de interesse em aprender (CAVALCANTI et. al., 2009).
Conforme relatos de professores de matemática, há uma dificuldade extrema de ensinar
matemática, pois a maior parcela dos alunos se
mostram resistentes a executarem tarefas que
exijam maior raciocínio lógico, concentração
com autonomia , esses ao se depararem com
uma dificuldade, deixam de lado o exercício,
poucos persistem, neste momento cabe ao professor intervir, sendo essa, uma tarefa árdua,
pois o discente tem que ser convencido a não
desistir.
De acordo com Alexander Luria (1996,
p. 207), “[...] o processo de realizar operações
numéricas abstratas desenvolve-se somente por
influência do efeito da escola e do ambiente
cultural específico.” Observamos, então, a importância de considerar o contexto social do aluno e articulá-lo aos processos do ensino e da
aprendizagem , na sala de aula, uma vez que
“[...] A experiência do homem é histórico-cultural.
Esta não coincide com a experiência da
espécie, biologicamente herdada, nem com a
experiência individual, apesar de
frequentemente se confundir com esta. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais
do primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.

Portanto, a atuação do professor é resultado de sua experiência, sua concepção de ensinar e aprender, sendo isso articulado à construção do conhecimento de cada professor em
sua formação acadêmica, suas pesquisas e
vivências em sala de aula (CAVALCANTI et. al.,
2009).
ENSINO DE CÁLCULO NO ENSINO SUPERIOR: das dificuldades inerentes aos conceitos
matemáticos oriundos dos ciclos anteriores e
Ensino Médio
Os conceitos vistos em matemática, que
não foram bem assimilados nos ciclos anteriores e ensino médio, constituem-se numa grande
influência no ensino do Cálculo, desencadeando
consequências como, desinteresse e desistência dos cursos. Tais conceitos e suas dificuldades são inerentes aos conceitos dessa disciplina
e que frequentemente fazem parte de um dado
histórico-epistemológico os quais são oriundos
das origens do Cálculo, cerca de 2500 anos,
quando os gregos tentavam resolver problemas
de determinação de áreas através do método de
exaustão (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999a).
Os traços iniciais do cálculo Integral estão
relacionados nos escritos de Arquimedes (século III a.C.), a quem de acordo com a maioria dos
historiadores, deve-se a antecipação (ou mesmo
a invenção do cálculo integral). Em suas obras,
destacamos o método de exaustão, que objetiva calcular áreas e volumes de diversas figuras
geométricas, incluindo os corpos redondos, círculo, esfera e cilindro. Tendo feito importantes
contribuições sobre questões em cuja abordagem está no Cálculo Diferencial e Integral. Assim
é que no livro A quadratura da parábola Arquimedes nos fornece dois métodos para determinar a área de um segmento de parábola (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999a).
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Reiterando a problemática, temos observado que são encontradas muitas dificuldades
por parte dos alunos ingressantes no Ensino Superior, particularmente na disciplina de Cálculo,
principalmente pela falta de alguns pré-requisitos da disciplina (COCHRAN-SMITH; LYTLE,
1999a).
Neste aspecto , o conhecimento em ação
é adquirido quando o professor tem a oportunidade de examinar e refletir sobre o conhecimento implícito na prática, tendo em vista as ações
contínuas de professores de grande experiência
essenciais para a escolha de estratégias, organização das rotinas de sala de aula, tomam decisões, situações problemas, estruturam situações
e reconsiderar seu raciocínio (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999a).
O conhecimento da prática, diz respeito à
concepção onde o professor assume uma postura de pesquisador. Parte da ideia de que no
ensino não faz sentido falar de conhecimento formal e prático, e sim que o conhecimento é construído a partir da prática e coletivamente dentro
de comunidades locais, formadas por professores que desenvolvem projetos educacionais,
de formação ou de pesquisa cooperativa. Esta
concepção de aprendizagem postula, ainda que,
o conhecimento que os professores necessitam dispor para ensinar é gerado quando eles
consideram suas salas de aula locais para uma
investigação intencional, ao tempo que consideram o conhecimento e teoria produzidos por outros (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999a),

A relação teoria e prática têm sido problemáticas e conflituosas e a progressiva teorização da ação, foi gerando por sua vez, novos
corpos de conhecimento, que passam a transformar a forma de agir dos docentes. Para Roldão (2007),
[...] Grande parte da dificuldade de estabelecer a natureza do conhecimento
profissional docente e de configurar os
modos e identificar os atores da sua produção e uso. É justamente nesta interface teoria-prática que se joga, julgamos,
as grandes questões relativas ao conhecimento profissional docente (ROLDÃO,
2007, p. 98).

Nessa direção, “concebe’’ Guérios (2005)
desenvolvimento profissional como um movimento interno ao sujeito, protagonizado pelo docente em sua experiência no trabalho cotidiano
em sala de aula, que resulta de um processo
contínuo de aperfeiçoamento pessoal e profissional docente.
Considerando a heterogeneidade do alunado recém ingresso na Universidade e professor de contínuo aperfeiçoamento pessoal e
profissional, o avanço no processo de ensino-aprendizagem não depende exclusivamente do
método utilizado, mas também da consciência
do discente em desenvolver-se individualmente
dentro de uma Universidade de uma forma autônoma.

[...] professores, ao longo de sua vida,
tem papel central e crítico na geração
de conhecimento sobre a prática, uma
vez que suas salas de aula são locais de
investigação, e ao conectar seu trabalho
nas escolas a questões mais amplas, assumem um ponto de vista crítico na teoria
e pesquisa de outros. Redes de professores, comunidades de investigação, e
outros coletivos escolares nos quais os
professores e outros somam esforços
para construir conhecimento são o contexto privilegiado para o aprendizado do
professor (COCHRAN-SMITH e LYTLE,
1999a, p. 273).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos até aqui observar que as dificuldades enfrentadas por parte dos alunos ingressantes no Curso Superior, especificamente na disciplina de matemática tem sua história
iniciada nos primeiros contatos com a matemática no ciclo I, principalmente pelos fatores
socioeconômicos, nutrição, falta de motivação, desinteresse e ausência total ou parcial de
acompanhamento da família, formando a heterogeneidade do alunado ingressante no Curso
Superior interferindo diretamente no aprendizado e na permanência na universidade.
Diante deste quadro, devemos reforçar a necessidade de políticas públicas visando
sanar o problema da desnutrição infantil que é recorrente, cabendo aqui um comparativo a
uma lenda grega, referindo ao Calcanhar de Aquiles, que segundo a lenda, era filho do rei
Peleu e da deusa Tétis, tornou-se invulnerável quando, ao nascer, foi banhado pela mãe nas
águas do rio Estige.
Apenas o calcanhar por onde Tétis o segurou não foi molhado e continuou vulnerável,
dando origem à expressão “Calcanhar de Aquiles”, no aspecto cognitivo, interferindo diretamente no desenvolvimento intelectual, com semelhante importância, o contínuo aperfeiçoamento pessoal e profissional, docente, lembrando que o avanço no processo de ensino-aprendizagem não depende exclusivamente do método utilizado pelo sistema educacional,
mas também da consciência do discente em desenvolver-se individualmente dentro de uma
Universidade de forma autônoma.
Desta forma, a Matemática apresentada na Escola Básica, frequentemente como um
conjunto de regras e fórmulas, processos mecânicos de resolução de determinados tipos de
problemas, questões fechadas, com pouquíssima, às vezes nenhuma investigação, acarreta
uma postura passiva por parte dos estudantes. [...] Na Universidade, porém, a Matemática
adquire um caráter distinto.
É cobrada dos alunos uma experiência anterior que eles em geral não têm. Os professores chegam à conclusão que aquilo que os alunos sabem de pouco vale para o aprendizado da Matemática em nível superior. (BROLEZZI, 2007, apud SCHIMITT; BEZERRA, 2010, p.
2-3). Anais do III Seminário Internacional de Integração Étnico-Racial e as Metas do Milênio.
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ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E
SUAS POSSIBILIDADES EDUCATIVAS
RESUMO: Este artigo vem buscar reflexões sobre a necessidade do ensino da arte no desenvolvimento da criança e suas possibilidades educativas dentro das propostas apresentadas pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais). Opta-se pela pesquisa teórico-bibliográfica, visando, num primeiro momento, conhecer o tema a partir da descoberta da
infância; em seguida nos detemos no conceito de arte; além de considerações sobre a
Educação antes e depois da Constituição Brasileira de 1988. Posteriormente, direciona-se o trabalho a conceituar a arte para melhor entendimento do leitor, para que perceba
a atuação da mesma dentro da educação e do desenvolvimento infantil. Cabe deixar
claro que no decorrer da realização desse trabalho pode-se notar que diversos autores
fundamentam sua discussão de que a arte na educação infantil tem papel fundamental
na construção de um indivíduo crítico fornecendo-lhe experiências que o ajude a refletir,
desenvolver valores, sentimentos, emoções e uma visão questionadora do mundo que
o cerca. A pesquisa permite concluir, neste caso com ênfase no desenho, que é extremamente fundamental para o desenvolvimento da criança o ensino de arte na educação
infantil.

Palavras-chave: Arte; Educação; Desenho.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral deste artigo é analisar e refletir sobre a necessidade do ensino
da arte no desenvolvimento da criança. O objetivo específico é conhecer o problema a partir da descoberta da infância, como surgiu seu conceito, como se
deu todo o processo dessa descoberta, bem como pensar e refletir sobre as leis criadas para
orientar e regulamentar a educação infantil.
A elaboração desse artigo é um desafio para conhecer mais sobre a importância da
arte na educação infantil. Por esse motivo justifica-se, no decorrer desse trabalho, mostrar as
contribuições da arte no desenvolvimento infantil, como dito anteriormente.
Para que se perceba melhor a necessidade da arte para as crianças, é necessário que
se compreenda o amplo significado da arte. Dessa forma, a primeira seção aborda alguns
conceitos da arte na visão do Referencial Curricular Nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais e outros conceitos apresentados por autores citados neste trabalho. Esta parte enfatiza
a arte na construção de uma educação lúdica e estética.
Além disso, vale destacar que o problema do trabalho em arte é proporcionar um despertar prazeroso para as expressões artísticas de modo geral e desenvolver aspectos emocionais do aluno tais como: afetividade, criatividade, socialização.
Já a segunda seção, apresenta como foi a descoberta do conceito da infância, um
pouco do processo da educação infantil, apresenta-se um pouco das leis sobre a educação
infantil, além da arte na educação infantil. O conteúdo da terceira seção, faz exploração de
algumas considerações sobre como desenvolver o trabalho de artes na sala de aula, juntamente com algumas considerações sobre a afirmação de que o desenho da criança reflete o
real percebido e vivido por ela.
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ARTE-EDUCAÇÃO
Cabe ressaltar que no decorrer da realização deste artigo pode-se notar que quanto
mais se procura as definições de arte mais elas
fogem. Muitos acreditam que a arte é somente
aquilo que está no museu, ou associam a palavra arte a quadros e esculturas envolvendo suas
tradições.
Além disso, existe uma imagem pré-concebida de artista que é aquele que produz apenas obras-primas, tornando estas caracterizadas por uma categoria muito específica: beleza.
Onde há beleza, há harmonia, perfeição, acabamento. Essa ideia de arte se aplica muito bem
às obras desde O Renascimento (final do século
XV) até mais ou menos o fim do século XIX, desaparecendo essa ideia com o surgimento da
arte moderna no início do séc.XX no caso do
Brasil (SANTOS 2003).
Consta-se que o mundo é rodeado de
uma enorme quantidade de objetos, sejam em
casa, no trabalho, na sala de aula ou nos mais
diversos lugares. Se examinar esses objetos,
pode verificar que todos eles foram feitos com
uma determinada finalidade. É o caso dos utensílios domésticos ou dos instrumentos de trabalho, como a máquina de escrever, a calculadora,
o computador, o lápis, a régua, a luminária.
Há, enfim, um grande número de coisas
que facilitam o cotidiano das pessoas: no estudo, no trabalho, nos afazeres de casa, no lazer.
Ao longo da história, o homem sempre produziu
ferramentas para facilitar seu trabalho ou para
ajudá-lo a superar suas limitações físicas.

PROCEDIMENTOS ESCOLARES NO
ENSINO DE ARTE
Para Ferraz (1997, p. 37):
Ser professor de arte é atuar através de
uma pedagogia mais realista e mais progressista, que aproxime os estudantes do
legado cultural e artístico da humanidade,
permitindo, assim, que tenham conhecimentos dos aspectos mais significativos
de nossa cultura, em suas diversas manifestações (FERRAZ, 1997, p. 37).

E, para que isso ocorra efetivamente, é
preciso aprofundar estudos e evoluir no saber
estético e artístico. Os estudantes têm o direito de contar com os professores que estudam
e saibam arte vinculada à vida pessoal, regional, nacional e internacional. Ao mesmo tempo,
o professor de arte precisa saber o alcance de
sua ação profissional, ou seja, saber que pode
concorrer para que seus alunos também elaborem uma cultura estética e artística que expresse
com clareza a sua vida na sociedade (FERRAZ,
1997).
O professor de arte é um dos responsáveis pelo sucesso desse processo transformador, ao ajudar os alunos a melhorarem suas sensibilidades e saberes práticos e teóricos em arte,
As práticas das escolinhas começaram a
se fazer presentes na escola primária e
secundária por meio das classes experimentais criadas no Brasil depois de 1958.
Convênios foram estabelecidos com instituições privadas para treinar professores,
chegando mesmo as Escolinhas a serem
uma espécie de consultores de arte-educação para o sistema escolar público. Até
1973 as Escolinhas eram a única instituição permanente para treinar o arte- educador (BARBOSA, 1984, p.15).
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Barbosa (1984, p. 17) ainda afirma que:
O professor deve refletir sobre as solicitações corporais das crianças e sua atitude
diante das manifestações da motricidade
infantil, compreendendo seu caráter lúdico e expressivo. Além de refletir acerca
das possibilidades posturais e motoras
oferecidas no conjunto das atividades, é
interessante planejar situações de trabalho voltadas para aspectos mais específicos do desenvolvimento corporal e motor.
Nessa perspectiva, o professor deverá
avaliar constantemente o tempo de contenção motora ou de manutenção de uma
mesma postura de maneira a adequar as
atividades às possibilidades das crianças
de diferentes idades (BARBOSA, 1984, p.
17).

Para Smith (1991, p. 53): “Não basta apenas dizer que a arte deve ser estudada como
assunto integrante do currículo escolar, o compromisso com a qualidade no ensino de arte e
a excelência na educação é considerado fundamental”. O autor justifica a prioridade de um ensino de arte com aprendizado sequencial, a fim
de preparar o aluno para engajar-se no mundo
artístico-estético, ou seja, é importante que os
professores busquem preparar cidadãos críticos,
que sejam capazes de criar outras verdades.
Para ensinar artes, o fator de maior importância é o professor. “O professor tem a importante tarefa de proporcionar uma atmosfera
conducente às expressões de inventiva, de exploração e de realização”. (LOWENFELD & BRITTAIN, 1997, p.78).

O que é ser professor de arte? É atuar na
sala de aula como um verdadeiro educador, que
procure desenvolver atividades que envolvam
conteúdos que fazem parte da realidade dos
alunos, e além de tudo que visem atingir os objetivos dos mesmos. O professor deve conhecer
as possíveis leituras de seus alunos para que
possa compreender as suas releituras e avaliar
suas propostas em arte.
Segundo Barbosa (2003), “o professor
de artes precisa sempre estar se atualizando”.
Afirma ainda que “o professor que se atualiza é
considerado capaz, pois aquele que não busca
algo novo será apenas um repetidor de formas
e apostilas”. Percebe-se então a grande necessidade de estar se informando, pois assim terá
mais firmeza no assunto que está desenvolvendo e será mais fácil o trabalho dentro da sala de
aula.
Dessa forma, o educador de arte é considerado um dos responsáveis pelo sucesso do
processo transformador de levar os alunos a melhorarem suas sensibilidades e saberem prático
e teórico em arte. O trabalho do educador é também o de intermediar os conhecimentos existentes e oferecer condições para novos estudos.
A criança passa constantemente por um
processo de assimilação de tudo aquilo que faz
parte de seu meio ambiente; cabe ao professor
de arte saber como lidar com essas situações,
auxiliando no desenvolvimento de todas essas
assimilações obtidas pelos alunos.
Para compreender e assumir melhor a responsabilidade como professor de arte é importante saber como a arte vem sendo ensinada,
suas relações com a educação escolar e com
o processo histórico-social. A partir dessas noções pode-se reconhecer na construção histórica esclarecendo como estamos atuando e como
queremos construir nossa história (FUSARI; FERRAZ, 2001).
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O professor de arte deve rever sua prática
em sala de aula, passar a observar melhor como
vem ensinando e trabalhando arte com seus
alunos. Fazer uma auto-reflexão de sua prática
pedagógica e buscar assumir suas responsabilidades como professor de arte, para que, por
meio de suas atividades desenvolvidas com os
alunos, atinja o ensino-aprendizagem. Além de
ser importante que ele traduza seus saberes em
situações didáticas que consigam despertar nos
educandos a vontade de aprender,
Para trabalhar de acordo com a orientação dos PCNs, o professor de Arte precisa de vivências de criação pessoal em
arte que lhe propiciem a assimilação de
conhecimentos técnicos para realizar a
transposição didática nas situações de
aprendizagem que envolvem o fazer, a
apreciação e a reflexão sobre arte como
produto cultural e histórico (IAVELBERG,
2003, p.52).

Pesquisas recentes têm mostrado um
questionamento sobre as maneiras tradicionais
de se aprender e ensinar arte. O que mais acontece nessas aulas é a preocupação do professor em apenas expor os conteúdos, sem deixar
espaço para os alunos participarem criando e
colocando suas próprias ideias, cujo professor
é considerado o dono da verdade (IAVELBERG,
2003).
Portanto, vê-se que a área da educação
em arte está passando por um processo de
grandes transformações, sofrendo mudanças
radicais em seu ensino, ocorrendo um deslocamento no foco de atenção da educação tradicional, alterações que estão tentando mudar
o rumo de alguns conceitos que se dá à arte.
Seguindo o ensino tradicional alguns professores aplicam em suas aulas, atividades que têm
como finalidade a repetição, exercitar a vista, a
mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o
senso moral (IAVELBERG, 2003).

Além disso, os conteúdos são considerados verdades absolutas, o professor é considerado o responsável pela transmissão de conteúdos que devem ser absorvidos pelos alunos
sem nenhum tipo de questionamento (ensino
que permanece até hoje em algumas instituições).
No atual sistema educacional, há maior
ênfase sobre a aprendizagem da informação
dos fatos. Em grande escala, a aprovação ou reprovação num exame ou curso, a passagem de
ano ou mesmo a permanência na escola dependem do domínio ou da memorização de certos
fragmentos de informação os quais já são conhecidos do professor. Sabe-se que a aprendizagem e a memorização dos fatos, a menos que
sejam exercidas por um espírito livre e flexível,
não beneficiarão o indivíduo nem a sociedade
(LOWENFELD, 1997).
De acordo com a visão da pedagogia
nova, a aula de arte deve se voltar mais a proporcionar maneiras metodológicas; ou seja, que
busque trazer para a sala aulas diferentes que
realmente prendam a atenção dos alunos, para
que assim sejam capazes e possam desenvolver-se individualmente. Afirmar que a arte tem
um amplo conceito como atividade criativa, implica em que o aluno deverá receber todas as
estimulações possíveis para expressar-se em artes, sendo trabalhados diferentes métodos e atividades motivadoras, centradas nos interesses
dele próprio (LOWENFELD, 1997).
O ensino ministrado nas escolas deve isolar a aprendizagem centrada apenas nas informações de fatos, na busca da memorização e
da repetição, o que leva a ver o professor como
o dono da verdade, e passar a valorizar os aspectos humanos e começar a se preocupar a
preparar cidadãos aptos a atuar na sociedade
(LOWENFELD, 1997).
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Um ensino que visa apenas o acúmulo de
conhecimentos ou a repetição de conceitos do
passado é fragmentado, ensino esse que não
atinge o desenvolvimento do ser humano. Esse
ensino apenas atenderá à classe dominante a
fim de preparar mão de obra para a sociedade
industrial (LOWENFELD, 1997).
Alguns professores trabalham artes sem
nenhum compromisso e conhecimento sobre a
mesma. Supõe-se que esse motivo leva a ocorrer a desvalorização da arte. Quando desenvolvida com maior seriedade, passa-se a considerá-la indispensável no espaço escolar. Conclui-se
que seja muito importante que os professores de
arte possuam conhecimento de toda a potencialidade da arte no desenvolvimento do ser humano, acreditando que poderá atuar como agente
transformador com seus alunos, caso contrário,
continuam sendo vistos como professores dispensáveis (LOWENFELD, 1997).
Para ensinar arte nota-se que é preciso
atuar na sala de aula como um verdadeiro educador; sendo conhecedor da arte poderá passar
aos alunos segurança e acima de tudo poderá levá-los a perceber a importância da mesma
fazendo-os alcançarem seu desenvolvimento
pleno. A importância da disciplina arte torna indispensável, pois dará oportunidades para o indivíduo desenvolver o pensamento lógico e de
um espírito crítico, através dos hábitos de observar, pesquisar e criar dando sua autonomia para
enfrentar todos os tipos de situação. A função
primordial da arte é objetivar o sentimento de
modo que possamos contemplá-la e entendê-la
(DUARTE, 1981).
Dessa forma acredita-se que a arte é um
fator essencial para que ocorra o desenvolvimento pleno do ser humano, desde o desenvolvimento do pensamento lógico até o ato de ir
além do que sua realidade lhe permite.

EM BUSCA DO DESENHO
Conforme a autora Seber (1995) em sua
obra Psicologia do Pré-Escolar: Uma Visão
Construtivista, as crianças na faixa etária entre
0 e 4 anos de idade não conseguem transmitir suas ideias claramente através de desenhos,
nos quais as mesmas interpretações aparecem
em diferentes formas de expressão, que vão
desde figuras até simples rabiscos.
Enquanto o avanço da evolução da capacidade representativa não se efetivar, a criança
usa a imitação como meio de representar sua
realidade, permitindo assim com que as primeiras representações se manifestem. Como ressalta Netto (1987) “Imitar um modelo constitui
a essência da aprendizagem por observação, é
essa a forma de aquisição de novos comportamentos”.
A imitação representativa ocorre por meio
dos gestos ou também por comportamentos lúdicos, com os quais a criança consegue trazer
fatos já observados. Para ela é mais fácil mostrar
o que está pensando em forma de movimentos
ou construções de objetos do que usar o pensamento, isso leva a criança a novas descobertas,
enfim, a grandes aprendizagens. Segundo Freinet (1977, p 91-92):
A criança só poderá falar de si pelo desenho quando estiver segura do lápis. Até
lá, a técnica é demasiado imperfeita e o
instrumento falha a cada instante. A criança tira vantagem disso e realiza os seus
desenhos segundo o princípio da tentativa experimental que definimos. Depois
ajusta, como lhe for possível, a sua expressão verbal à sua criação gráfica, mas
um pouco como se estes grafismos não
lhe fossem pessoais (FREINET, 1977, p.
91-92):
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À medida que a capacidade representativa evolui, ou melhor, que ela começa a sofrer
algumas alterações, a criança passa a agir de
forma diferente, costumando apoiar-se de maneira crescente em suas lembranças. Portanto,
a criança manifesta inicialmente sua capacidade
representativa na imitação-reprodução por meios
de gestos. Observando os modelos, nas brincadeiras - uma situação na qual a criança reproduz ludicamente sua realidade e posteriormente
surgirão outras manifestações. Isso vai depender dos progressos alcançados pelo desenvolvimento do pensamento e será mais direcionado
pelas imagens mentais (FREINET, 1977).
Pelos desenhos feitos pelas crianças podem-se perceber seus interesses, preferências,
conflitos emocionais. “Como a criança tende espontaneamente a desenhar, é evidente que não
se deve impor-lhe nem a visão nem a técnica do
adulto. Isto não significa que se deva abandoná-la a si mesma” (PORCHER, 1982, p. 101).
Ao refletir essa citação percebe-se que
ao trabalhar desenhos na sala de aula com os
alunos é fundamental que o professor não imponha técnicas considerando desenho como:
“Entendemos por desenho o conjunto das atividades humanas que desembocam na criação e
fabricação concreta, em diversos materiais, de
um mundo figurativo, de um mundo de figuras”
(PORCHER, 1982, p. 102).
Dessa forma, vê-se necessidade de que o
professor deixe com que o aluno expresse seus
sentimentos e também que abra um espaço
para que ele possa criar, mesmo que a criança
ainda não consiga desenhar ordenadamente. É
por meio do desenho que ela busca representar
algo especial e importante ou até mesmo expor
suas ansiedades, fantasias, medos e desejos,
No caso do desenho, as condições são
outras. Não há material para substituir ficticiamente outros, não importam gestos imitativos, sons, nada; apenas lápis, papel e o
que existe na cabeça da criança. É preciso que as correspondências entre o vivido
concretamente e o esboço que o prolonga
no plano do pensamento tenham atingido
outro nível (SEBER, 1995, p 75).

Quando a criança diz frases parecidas
como essas: não sei desenhar, não posso desenhar, não gosto de desenhar, transparece ter
ocorrido alguma interferência em sua autoconfiança. Essas interferências podem ter ocorrido
com as intervenções do adulto ao se manifestar
com críticas inadequadas, o qual muitas vezes
diz às crianças que não sabem desenhar, que
só fazem rabiscos, que o desenho dela não se
parece com aquilo que intenciona desenhar ou
então, procura “ensiná-la” a desenhar (SEBER,
1995).
É importante que o professor estimule a
criança em seu desenvolvimento quanto à evolução dos desenhos, respeitando as fases de cada
um e evitando utilizar-se de modelos para que as
crianças copiem, pois, assim, as ajudará a elaborar e valorizar suas produções, deixando de
temer por não fazerem exatamente aquilo como
o professor acreditava que deveria ser feito. Ao
professor cabe conhecer como o desenho evolui
para que possa fazer as intervenções pedagógicas necessárias ao melhor desenvolvimento de
seus educandos (SEBER, 1995).
Segundo o Referencial Nacional de Educação Infantil – MEC:
O desenvolvimento progressivo do desenho implica mudanças significativas que,
no início, dizem respeito à passagem dos
rabiscos iniciais da garatuja para construções cada vez mais ordenadas, fazendo
surgir os primeiros símbolos. Imagens de
sol, figuras humanas, animais, vegetação
e carros, entre outros, são frequentes nos
desenhos das crianças, reportando mais
a assimilações dentro da linguagem do
desenho do que a objetos naturais. Essa
passagem é possível graças às interações da criança com o ato de desenhar e
com desenhos de outras pessoas (BRASIL, 1998, p.92).

Outra causa frequentemente observada, é
na questão da criança não se lembrar de todos
os detalhes dos objetos que quer desenhar. A
terceira causa consiste no fato de que as crianças se acostumam a copiar, quando lhe falta
esse apoio, sentem-se incapazes de criar qualquer objeto (BRASIL, 1998).
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Perante essa situação o professor não
deve se conformar com essa ideia, buscando
trazer de volta a autoconfiança perdida, sendo
possível resgatá-la por meio de perguntas mais
ou menos assim: O que você gostaria de desenhar? Se a resposta obtida não foi a esperada,
pode tentar ajudá-la a recordar algo que aconteceu com ela, uma lembrança especial, algo considerado importante (BRASIL, 1998).
No primeiro momento deve-se colocar
a criança a concentrar-se em uma experiência
concreta; à medida que relembrar cada detalhe,
cada movimento, vai desenvolvendo e treinando
sua mente. No decorrer do desenho, pouco a
pouco vai lembrando partes da cena e tentando
de sua maneira representar (BRASIL, 1998).
Conforme Lowenfeld (1997) em sua obra
A Criança e Sua Arte, quando a criança está condicionada a depender da cópia ou da repetição
de contornos será importante proporcionar-lhe
atividades que envolvam cenas, onde deva completar a cena. Pode-se lentamente diversificar
as atividades até que chegue um momento em
que a criança seja capaz de desenhar sozinha.
“O desenho tem sido ensinado precariamente
como técnica e alguma história” (FRANGI, 1995,
p. 23).
Por meio da cópia de desenhos a criança
não terá oportunidade de representar fatos presentes em seu cotidiano, não tendo espaço para
desenvolver sua criatividade. Assim, conclui-se
que seja indispensável que o professor não direcione sua prática pedagógica a atividades consideradas mecânicas (FRANGI, 1995, p. 23).

O DESENHO E SEU DESENVOLVIMENTO
Por meio do desenho a criança começa
a criar e recriar, forma encontrada por ela de
expressar seus medos, angústias ou até mesmo
uma maneira de representar algo bom e especial que ela viu. Diante de um desenho feito pela
criança acredita-se ser possível conhecer seu
mundo interno e sua personalidade. Perante os
desenhos percebe-se a transmissão de aspectos que talvez jamais possam ser verbalizados,

Desenhar é “presentear” (tornar presente) diferenças e momentos vividos de
ordenação interna-externa; é submeter à
ordem; é estar contra as coisas já existentes, é estar inquieto; é ser violáceos-violetas sem máscaras, é ser uma pessoa
perturbadora da ordem estabelecida, é
construir “outra vida” -uma vida singular;
é estar atento às infinitas possibilidades
(FRANGI, 1995, p. 19).

A arteterapia é a área da psicologia que
utiliza o desenho para conhecer a personalidade
da criança, devido a ser considerado um meio
de expressão infantil. De acordo com Porcher
(1982) na obra Educação Artística: “Luxo ou
Necessidade, é nesse período de O a 6 anos
de idade que iniciam as garatujas, período esse
predominado pelos rabiscos”.
Continuando, passa para o período em
que surge a primeira figuração, nesse momento
a criança usa imagens figurativas para representar o seu real, quando acontece que uma representação pode não se identificar com o que deseja desenhar. Dando seguimento ao processo
de evolução do desenho, atinge a conquista da
linha, quando a criança começa a ter noção de
espaços (PORCHER, 1982).
Nos primeiros anos de vida a criança não
possui coordenação motora definida, por esse
motivo os rabiscos não se limitam ao espaço da
folha. Tudo é riscado, papel, chão, mesa, cadeira, perna, braço, pode até ocorrer de a folha ser
amassada e até ser rasgada (PORCHER, 1982).
Nesse período o interesse da criança consiste na satisfação dos movimentos, pois para
a criança traçar essas linhas para todos os lados sem levantar o lápis, significa alegria, felicidade, satisfação. Rabiscos descontrolados são
considerados características do período do desenvolvimento da coordenação motora fina. Na
realização desses movimentos é um risco para
o adulto, sendo na realidade uma garatuja (PORCHER, 1982).
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Aos poucos, essas garatujas vão assumindo formas, nas quais a criança se encontra
na fase do sensório motor. Nessa fase ela não
tem compromisso com a representação. E a garatuja vai se modificando, conquistando novos
movimentos, que de longitudinais vão se arredondando, tornando-se circulares. Essa etapa é
uma conquista muito importante, é o esboço de
uma representação, na qual a criança começa
a perceber que seu desenho pode dar origem a
uma forma,
Existem rabiscos que ao fazê-los a criança não consegue olhar a seu redor ou
sequer aumentar os movimentos e interrompe-se com frequência. Isso é sinal de
falta de concentração ou até mesmo falta
de confiança própria. “Para compreendermos o verdadeiro significado dos rabiscos infantis, devemo-nos esforçar o mais
possível, para nos colocarmos no lugar
da criança” (LOWENFELD, 1954, p. 95).

Com o surgimento do desenvolvimento
da coordenação motora fina, pouco a pouco
essa garatuja vai assumindo novos aspectos. A
criança não rabisca apenas pelo fato de rabiscar, nem mesmo apenas pelo prazer dos movimentos, para ela aqueles traços passam a ter
um sentido. E ela vai passando a realizar esses
movimentos sobre o papel com mais clareza e
precisão de gesto, adquirindo maior firmeza ao
segurar o lápis entre os dedos, o papel não sendo mais rasgado e os limites da folha começam
a ser respeitados (LOWENFELD, 1954).
A partir daí a criança utiliza o desenho
como forma de representar seus sentimentos,
sejam eles bons ou ruins. Segundo Viktor Lowenfeld (1997) em sua obra A Criança e Sua Arte,
existem diferentes garatujas infantis, algumas firmes e pesadas, sendo feitas com a presença
de movimentos largos e já outras delicadas e
tímidas.

No entanto, deve-se ter em mente que embora seja importante estimular os movimentos livres e amplos, nem todas as crianças sentem-se
realizadas em fazer esses traçados. Às vezes,
sentem-se satisfeitas com uma pequena folha de
papel. Uma criança pode preferir movimentos livres, mas se contenta com um pequeno espaço
para realizar suas garatujas, nesse caso a criança poderá estar procurando um lugar para se refugiar, precisando então de certo fortalecimento
em sua segurança (LOWENFELD, 1954)
Quando desenha, a criança utiliza seu corpo, conhecimentos, sentimentos, vivências, reflexões, comparações, entre outros elementos que
a constituem e que se sobressaem no ato de desenhar, interagindo com o material de forma subjetiva e momentânea, revelando seus anseios,
O desenho, enquanto linguagem, requisita uma postura global. Desenhar não é
copiar formas, figuras, não é simplesmente proporção, escala. A visão parcial de
um objeto nos revelará um conhecimento
parcial desse mesmo objeto. Desenhar
objetos, pessoas, situações, animais,
emoções, ideias são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar - se (DERDYK,1989,p.24).

Portanto, o desenho revela algo no sujeito como ser único, agindo livremente sobre o
raciocínio de cada pessoa. Nessa situação devem ser-lhe dedicados mais amor e atenção,
deixando a criança pintar de sua forma, de seu
jeito. Devagar o professor vai levar a criança a
ter maior segurança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento deste artigo, percebe-se que a arte desempenha um papel
indispensável na formação e desenvolvimento criador da criança; para qual a arte representa
e traça um percurso de criação e construção que envolve escolhas, experiências pessoais,
aprendizagens, relação com a natureza, movimentação interna ou externa.
Ademais, para que o professor possa realizar um bom trabalho na sala de aula, acredita-se que o espontâneo apenas não basta, pois o mundo de hoje e a arte contemporânea
exigem um leitor informado e produtor consciente. A falta de uma preparação para entender
artes antes de ensiná-la é um problema crucial, nos levando muitas vezes a confundir, improvisação com criatividade.
O professor de arte deve rever sua auto reflexão de como vem trabalhando artes com
seus alunos e buscar assumir suas responsabilidades como professor para que realmente
consiga transformar suas aulas atrativas e desperte nos alunos a vontade de aprender.
A arte sempre esteve presente em praticamente todas as formações culturais. O homem que desenhou um bisão numa caverna pré-histórica teve que aprender de algum modo,
seu ofício. E, da mesma maneira, ensinou para alguém o que aprendeu.
Dessa forma acredita-se que o ensino de artes precisa ser revisto, havendo uma conscientização primeira dos professores da necessidade da arte como parte fundamental da
educação, para que seja mais bem desenvolvido o trabalho nas salas de aula e consequentemente levar também os alunos a perceber essa necessidade.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE ARTES VISUAIS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância das artes visuais na
educação infantil e no desenvolvimento da criança, levando assim os educadores da
infância a repensarem suas práticas e metodologias. As artes visuais contribuem para o
desenvolvimento da imaginação, percepção, da intuição, da cognição, além de ser uma
importante forma de expressar emoções e sentimentos e visão de mundo entre tantos
outros benefícios que poderiam ser citados, devendo as práticas metodológicas estimular
a criatividade natural da criança, levando-a experimentar diferentes técnicas, resgatando
a importância da expressão artística do aluno. Conclui-se assim que as artes visuais são
uma importante forma de linguagem na primeira infância, sendo relevante o estudo da
temática para que a prática em sala seja utilizada de forma contextualizada.

Palavras-chave: Artes Visuais; Criança; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

s artes visuais estão presentes no dia a dia das crianças desde muito cedo, nas
cores e figuras de uma parede, em um quadro, nas ruas, em casa, nos brinquedos, ou seja, no cotidiano, ainda que não percebam e a escola e os professores
devem atentar-se para a arte como meio de aprendizagem e como área de conhecimento.
No entanto, no ambiente escolar ainda é vista como apenas divertimento, passatempo,
quando na verdade as artes visuais e suas linguagens ampliam as potencialidades infantis e
contribuem muito para o desenvolvimento na educação infantil.
Promover arte na educação é possibilitar, é dar liberdade, mas estar atento a reação da
criança durante as atividades, observando o processo como recurso, explorando os potenciais de criação para que esta venha a contribuir na aprendizagem, valorizando-se o fazer da
criança, dando importância à capacidade que ela tem de criar.
Quando a criança realiza atividades de expressão artística como pintar e desenhar, expressa emoções e sensações que quando estimuladas desde a primeira infância possibilitam
o desenvolvimento de atitudes como o senso crítico, a sensibilidade e a criatividade, além do
estímulo à criação, o aprender e o inovar. Usar artes visuais na educação infantil é uma forma
de proporcionar à criança um aprendizado que promova a integração de aspectos essenciais
ao seu desenvolvimento, como imaginação, percepção, cognição, sensibilidade, intuição etc.
Portanto, as linguagens artísticas contribuem de forma significativa na formação da criança.
Ao utilizar as linguagens das artes visuais no cotidiano da sala de aula e produzir trabalhos utilizando o desenho, a pintura, à modelagem, a colagem, a construção, entre outras,
e desenvolver o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação, o professor pode construir, junto com seus alunos, um espaço fecundo de possibilidades de conhecimentos, de vida e de sonhos, um espaço onde as crianças podem viver profundamente
a sua infância, com autonomia e criatividade, de forma ativa e responsável, contribuindo de
forma significativa na formação da criança.
Dessa forma, esse artigo busca trazer uma reflexão sobre as contribuições do ensino
da arte no desenvolvimento das crianças e ampliar o olhar sobre as possibilidades ao se
ensinar arte.
Como metodologia para a realização deste trabalho foi utilizado a pesquisa bibliográfica, tendo como referência os documentos oficiais que tratam do ensino de artes visuais na
educação infantil, sendo estes o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e os
Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes, artigos, textos e autores com renome na temática abordada.
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O ENSINO DE ARTES VISUAIS NA
LEGISLAÇÃO ESCOLAR
Artes visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo real ou
imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão, como o desenho,
a pintura, escultura, cerâmica, fotografia, vídeo,
produção cinematográfica, gravura, entre tantas
outras que aqui poderiam ser citadas.
O ensino de Arte foi incluído no currículo
escolar pela LDB de 1971, com o nome de Educação Artística, ainda como atividade educativa
e não como disciplina. Em 1988, ano da atual Constituição Federal, em meio a discussões
sobre educação, sofreu riscos de ser excluída
do currículo escolar, fato que levou educadores
da área a organizarem manifestações a fim de
garantir a permanência do estudo das artes nas
escolas.
Com a atual Lei de Diretrizes e Bases, a
matéria Artes foi reconhecida como disciplina,
tendo revogadas disposições anteriores, garantindo-se desde então o ensino obrigatório em todas as escolas brasileiras de educação básica,
conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 26: “o
ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação
básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos”.
Posteriormente a Lei 13.278, promulgada
em 2016, coloca como parte essencial desse
cronograma tanto as artes visuais quanto a música, a dança e o teatro. De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação
Infantil (RCNEI), do MEC, as atividades de artes
visuais na educação infantil envolvem desenho,
pintura, colagem, gravura, escultura, fotografia,
desenho no computador, vídeo, cinema, televisão e outros.
O RCNEI sugere que o trabalho com artes
visuais seja uma prática diária no ambiente escolar, propondo que:

[...] as Artes Visuais devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e expressam, comunicam e atribuem
sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto
bidimensional como tridimensional, além
de volume, espaço, cor e luz na pintura,
no desenho, na escultura, na gravura, na
arquitetura, nos brinquedos, bordados,
entalhes etc. (RCNEI, 1998, p. 85)

O ensino das artes deve considerar três
eixos de aprendizagem, o fazer artístico, a apreciação da arte, seja ela criação própria ou de
outro, e a reflexão do objeto, conforme o RCNEI:
Fazer artístico- centrado na exploração,
expressão e comunicação de produção
de trabalhos de arte por meio de práticas
artísticas, propiciando o desenvolvimento
de um percurso de criação pessoal; Apreciação-percepção do sentido que o objeto
propõe, articulando-o tanto aos elementos
de linguagem visual quanto aos materiais
e suportes utilizados, visando desenvolver, por meio da observação e da fruição
a capacidade de construção de sentido,
reconhecimento, análise e identificação
de obras de arte e de seus produtores;
Reflexão- considera tanto no fazer artístico como na apreciação, é um pensar sobre todos os conteúdos do objeto artístico
que se manifesta em sala, compartilhando perguntas e afirmações que a criança
realiza instigada pelo professor e no contato com suas próprias produções e as
dos artistas (RCNEI, 1998, p. 89).

A criança que desde a mais tenra idade
tenha acesso às artes crescerá com um conhecimento enriquecedor, poderá exercer seu pensamento crítico, deixar transparecer a ludicidade
e ter um ótimo desenvolvimento psicomotor e
geral.
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Conforme diz os Parâmetros Curriculares
Nacionais:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da
percepção estética, que caracterizam um
modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana: o aluno desenvolve
sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas
quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas (PCN ‘s 2000, p. 19).

A criança na Educação Infantil precisa de
estímulo para adquirir novos saberes e se apropriar de seus conhecimentos, sendo a linguagem
visual uma forma muito importante de expressão
e comunicação.
O educador deverá incentivá-la em suas
criações, valorizar suas diversas formas de expressão e de se comunicar com o meio, pois
nessa etapa a criança busca na imaginação as
maneiras de se expressar, manifestando-se através do desenho, das pinturas e das modelagens,
tendo estes grandes significados,
Todas as crianças têm condições de se
expressar através das linguagens visuais:
cada uma do seu jeito, com seu ritmo,
deixando suas próprias marcas e, por
isso, devem ter suas produções artísticas
respeitadas e valorizadas (BRASIL, 2006,
p.33).

Toda produção que use a criatividade
como forma de realização é arte, ainda que de
forma não intencional. No entanto cabe ao professor alimentar esse percurso de forma intencional, auxiliando na descoberta de novos caminhos, despertando a curiosidade, indagando e
gerando dúvidas, instigando os alunos.

COMO TRABALHAR AS ARTES VISUAIS COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Nossos ancestrais já utilizavam a arte para
se comunicarem desde a era primitiva, através
dos registros nas cavernas dos acontecimentos cotidianos, consolidando assim a arte como
meio de comunicação e sensibilização, desenvolvida historicamente, desse modo, os conhecimentos que temos em relação a outras culturas,
se dão, em sua maioria através da sua arte, pois
estão presentes no cotidiano de forma marcante,
como salienta Guerra, Martins e Picosque:
A comunicação entre as pessoas e as leituras do mundo não se dão apenas por
meio da palavra. Muito do que se sabe
sobre o pensamento e os sentimentos
das mais diversas pessoas, povos, países, épocas são conhecimentos que obtivemos única e exclusivamente por meio
de suas músicas, teatro, pintura, dança,
cinema, etc. (GUERRA, MARTINS E PICOSQUE, 1998, p. 14).

Quando se trata de arte, com o básico uma
criança já consegue desenvolver seus sistemas
cognitivos, emocionais, perceptivos, psicomotores, além de toda a expressão de sentimentos:
medos, frustrações, alegrias, motivações, potencialidades, entre muitos outros.
Um trabalho de autorretrato, realizado a
partir da foto impressa de cada criança. A foto é
colocada dentro de um saquinho de pasta catálogo, e o objetivo é que através da própria foto
a criança se auto desenhe e os resultados são
surpreendentes. E esse deve ser o caminho a
ser seguido em artes, criar novas possibilidades
e aguçar a curiosidade.
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A Importância das Artes Visuais na Educação Infantil visa não à importância da beleza estética, mas a capacidade da criança de produzir
e criar segundo suas habilidades e seu olhar de
mundo. É um erro de leitura classificar as obras
de artes como boas ou ruins, por isso desde a
infância devem ser apreciadas as criações infantis, ainda que pareçam apenas rabiscos.
Na foto abaixo a idéia é que através da
sombra a criança recria a figura do porco:

A Arte, não pertence às creches, pré-escolas e escolas e não deve ser subserviente ou ficar a serviço de outros interesses. Ela vem abrir as portas e janelas das
instituições educacionais para mostrar a
vida de outra forma - estética e poética
– e favorecer o transbordamento das múltiplas linguagens da criança, favorecendo o acesso e estimulando as diferentes
formas de expressões artísticas (BRASIL,
2006, p. 28).

O professor pode incentivar a auto expressão ao propor que as crianças façam um desenho representando uma história que foi contada,
um acontecimento do dia, um local visitado, fugindo assim do desenho estereotipado.

A criança deve ter acesso às mais variadas
manifestações artísticas, a fim de familiarizar-se
com a arte como forma de expressão e de compreender a si e ao outro, através da criação, do
desenho, da pintura, da modelagem, etc.,

O contato da criança com a Arte deve
acontecer da forma mais lúdica e prazerosa, na
foto abaixo as crianças de forma divertida produzem uma tela onde se utilizam dos pés para
produzir arte.

O desenho, a pintura e a colagem das
crianças são marcas que elas deixam a
partir de sua relação com o mundo, em
diálogo permanente com seu imaginário.
São marcas pessoais. Portanto, é muito
importante percebermos que cada criança tem um jeito próprio de se expressar:
traços com mais vigor ou mais leves, ocupando o espaço todo ou apenas um cantinho, usando muitas cores ou escolhendo
apenas uma, etc. Nós professores (as),
que lidamos dia-a-dia (sic) com meninos
e meninas e suas produções culturais,
seremos capazes de reconhecer a produção de cada criança mesmo que não
tenha nome escrito se possibilitarmos que
os pequenos se expressem com autoria
(BRASIL, 2006, p.48).

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:
[...] Tal como a música, as Artes Visuais
são linguagens, e também uma das formas importantes de expressão e comunicação humana, o que, por si só justifica
sua presença no contexto da educação,
de um modo em geral, e na Educação
Infantil, particularmente (RCNEI, 1998,
p.85).

São comuns nas escolas de educação
infantil os trabalhos de artes serem utilizados
como forma de decoração em painéis, em datas comemorativas, em eventos destinados aos
pais, desconstruindo o significado do ensino das
artes visuais. Sem falar que na elaboração destes trabalhos a maior parte está centrada na criação do adulto e não na participação da criança,
quando deveriam favorecer o potencial do aluno
em detrimento do interesse da escola:

Na foto abaixo, observamos o aluno que
ao se deparar pela primeira vez com a massinha
de modelar e um molde de árvore, ficou encantado e logo disparou “olha, uma coleção de árvores”, se referindo a sua própria criação.
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A presença das artes visuais na educação infantil, ao longo da história, tem demonstrado um descompasso entre os caminhos apontados pela produção teórica
e a prática existente. Em muitas propostas
as práticas de artes visuais são entendidas apenas como passatempos em que
as atividades de desenhar, colar, pintar e
modelar com argila ou massinha são destituídas de significados (BRASIL, 1998 p.
87)

É necessário que as crianças tenham a
oportunidade de realizar suas próprias criações,
que desenvolvam seu potencial criador e não sejam submetidas a atividades prontas ou mecanizadas e nem tenham sua criatividade podada,
uma vez que é nessa etapa que a criatividade
começa a se aflorar.
A educação em Arte, mesmo inserida há
tempos nos currículos escolares, ainda não é
trabalhada de maneira apropriada, muitas vezes
o professor tem dificuldade em trabalhar a temática, ainda que tenha ao seu dispor materiais,
oferecendo a disciplina como mera recreação,
por isso, a necessidade de formação adequada,
a fim de ampliar os conceitos e definições de
artes da atuação docente, refletindo essa mudança em seu cotidiano escolar, buscando conhecimentos que lhe dê suporte à prática educativa, ainda que não seja essa sua formação
específica.
Andrade remete a essa questão ao falar
da falta de acesso e oportunidades tanto dos
educadores como da população em frequentar
locais voltados às exposições artísticas:
Atualmente predomina uma cultura político-pedagógica que privilegia os processos racionais em detrimento dos processos sensíveis, relegando a arte um papel
de menor importância em nosso contexto
diário. Além disso, muitos educadores
vivem a arte e o próprio ensino de arte
de forma fragmentada e excludente, já
que museus, teatros, livros, cinemas e a
própria educação escolar são bens que
professores e educadores, assim como
a maioria da população, ainda não tem
acesso (ANDRADE, 2009, p. 68).

No entanto para que se alcance o sucesso no processo de sensibilizar para as artes,
deve haver planejamento assim como ocorreria
com outra matéria, fazendo adaptações conforme a observação do desenvolvimento da turma
e do interesse pelas atividades propostas, considerando sempre a faixa etária das crianças,
se auto- avaliando a cada experiência posta em
prática.
É preciso compreender que os processos
e evoluções são mais relevantes que o resultado
final, e não será através de desenhos prontos ou
atividades mecânicas que a criança se desenvolverá, mas sim com liberdade para desenvolver sua própria criação, como observa os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte:
A didática do ensino da Arte manifesta
em geral em duas tendências: uma que
propõe exercícios de repetição ou a imitação mecânica de modelos prontos. Outra,
que trata de atividades somente auto-estimulantes (sic). Ambas favorecem tipos de
aprendizagens distintas que deixam um
legado empobrecido para o efetivo crescimento artístico do aluno (PCN, 2000, p.
94).

O ensino da Arte deve acontecer de maneira imaginativa, envolvente e estimuladora,
buscando instigar a criatividade e a capacidade
de criar e inventar das crianças e diversos são
os materiais que poderão ser utilizados nesse
percurso, folhas secas, pedaços de tecidos, papéis variados, cabendo ao professor pesquisar
a temática com o intuito de subsidiar sua prática
docente.
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A arte é a linguagem básica das crianças
pequenas, pois através dela exteriorizam o que
ainda não conseguem expressar através da fala,
assim sendo é importante que os espaços educativos no tocante ao ensino da arte sejam espaços de múltiplas linguagens, espaços de trocas,
respeito e expressão, assim Andrade nos diz
que esses espaços ou escolas:

O professor pode contar uma história e
deixar que os alunos a encenem, disponibilizando vestuários e figuras que auxiliem na dramatização. As Orientações Curriculares da Cidade de
São Paulo cita que o educador deve ressignificar
ações, práticas pedagógicas e experiências, a
partir da construção de novos conhecimentos,
alinhado aos interesses dos educandos.

[...] carecem de propostas que desafiem
o imaginário da criança, que exploram a
linguagem visual, musical e corporal nas
milhares de possibilidades de criar com
diferentes materiais e suportes e diferentes formas de produzir, entender e ler imagens, bem como investigar possibilidades
do próprio corpo e gestos com uma riqueza imensa de expressão (ANDRADE,
2009, p. 69).

Na foto 5 temos um exemplo, onde a professora ao perceber que durante o momento do
parque as crianças tinham um grande interesse
por gravetos, ao invés de proibir de utilizá-los por
medo de que ferimentos fossem causados, pois
era comum serem feitos de arminhas, iniciou
um trabalho de ressignificação desse graveto.
As crianças levariam para sala os gravetos encontrados e a partir daí construídos em conjunto com os alunos, de acordo com o imaginário,
transformando-se em aranhas, cobra, borboleta,
o que a imaginação permitisse.

Precisam ser consideradas as atividades
tradicionais de artes visuais, (pintura, colagem,
modelagem), mas também deve- se abrir espaço para as artes visuais contemporâneas advindas com as novas tecnologias, sendo elas as
produções cinematográficas, as fotografias, a
televisão.
O teatro é uma importante forma de artes visuais a ser trabalhado na educação infantil,
através dele a criança se socializa, torna-se desinibida, decorar falas, faz uso do canto, entre
outras coisas que trazem benefícios à criança.
Podendo ser usado para desenvolver as potencialidades das crianças e aprimorar a criatividade.
O teatro dentro deste contexto tem a função de integrar, socializar idéias e acima de tudo
desenvolver sua aprendizagem de uma maneira lúdica. Ao brincar de faz-de-conta a criança
espontaneamente utiliza-se de sua capacidade
de teatralidade como um potencial, por meio da
dramatização, a criança desenvolve suas idéias,
a consciência do outro e dela própria, a comunicação verbal e não verbal.

Nesse contexto, o professor como mediador do conhecimento propicia à criança habilidades como observar, imaginar, criar, sentir, ver,
admirar.

Sempre que possível o professor deve optar por espaços abertos e métodos que façam
com que os alunos sintam liberdade para se expressar, sendo mediador do processo de aprendizagem, interagindo e fazendo-os ter gosto ao
fazer arte, havendo inúmeras possibilidades de
conteúdos permitindo às crianças exprimirem-se, manifestar-se, comunicar-se e desenvolver-se por meio das artes visuais, estabelecendo
uma parceria produtiva de criar e fazer juntos.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
COM ARTES VISUAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A arte quando inserida desde cedo no cotidiano das crianças favorece o interesse pelos
elementos da cultura na qual estão inseridas,
bem como o interesse pela diversidade presente
na criação artística de variados países, permitindo que cheguem a um entendimento do cotidiano e do contexto do qual participam, relacionando- se de forma natural com o mundo artístico
(BRASIL, 2006).
A arte é um importante meio de comunicação e expressão para o ser humano, que muitas
vezes não consegue se expressar através das
palavras, enquanto educadores temos por obrigação prover diferentes meios para que todos
se sintam ouvidos,vistos e parte da sociedade
(BRASIL, 2006).
Na idade da pré- escola as crianças necessitam receber estímulos para a aquisição de
novos saberes e descobertas, para assimilação
de novos conhecimentos apresentados e para
o desenvolvimento de suas próprias criações
(BRASIL, 2006).
O ensino de artes visuais na educação infantil deve respeitar atividades apropriadas para
faixa etária dessa etapa escolar que corresponde dos 0 aos 6 anos de idade, apresentando
propostas e atividades planejadas previamente,
que favoreçam a construção do conhecimento
e a criação artística de cada indivíduo de forma
lúdica e divertida (BRASIL, 2006).

O ensino de artes é um importante aliado
da educação para o desenvolvimento das crianças, o trabalho com cores, formas, gestos, e as
diversas expressões artísticas são fundamentais
para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e perceptivo da criança. É importante destacar que as aulas de artes visuais, mesmo sendo descontraídas e divertidas devem ser vistas
como meios de aprendizagens e ter um objetivo
definido como acontece com as demais propostas (BRASIL, 2006).
No entanto para que esse trabalho ocorra
de forma significativa é necessário que aconteça
a capacitação docente através da oferta de cursos e especializações com enfoque no ensino
de artes, pois bem sabemos que a formação em
pedagogia por si só não garante e tão pouco
vislumbra o conhecimento em artes visuais aos
docentes (BRASIL, 2006).
É importante que o professor entenda a
real finalidade do ensino de artes na educação
infantil e tenha acesso aos mais variados tipos
e formas de artes visuais, mas tão importante
quanto é que as crianças da educação infantil tenham oportunidade de criar e recriar, pois aquilo
que ela cria é uma expressão do que pensa ou
do que sente, e tenham suas produções valorizadas, passando assim a ter o conhecimento de
arte enquanto a produz.
Podemos concluir que as artes visuais
possibilitam o desenvolvimento das mais variadas aptidões necessárias à vida não só da criança, mais do ser humano em formação, assim
sendo, não pode passar imperceptível no contexto educacional infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil é uma etapa fundamental para o desenvolvimento da criança, e o
ensino das artes visuais nessa etapa possibilita a ampliação das formas de expressão e o
universo criativo e imaginário das crianças, assim a escola deve ser um espaço de afeto, de
cuidado, de sensibilidade e de conhecimento, oferecendo às crianças, oportunidades para o
pleno desenvolvimento das experiências artísticas e estéticas, valorizando sua existência, a
fim de torná-los um ser humano melhor e com uma visão de mundo diferenciada.
É importante que o professor desperte o interesse através de atividades inovadoras
e interessantes, para que as crianças adquiram o gosto e o prazer que a arte proporciona,
desenvolvendo o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação, no entanto, a
experiência de vida conta muito na forma de transmitir o conhecimento, e para que isso ocorra efetivamente é necessário formações adequadas e pertinentes a temática aos educadores,
bem como facilitação do acesso a locais que disponham das diversas formas de artes visuais, como teatros, museus.
A criança deve sempre ter sua produção valorizada pelo professor, sem que este faça
por ela, a fim de ter seu potencial criador desenvolvido, e os mais variados tipos de materiais
disponíveis para manipulação, dentro da intencionalidade do planejamento.
A arte quando parte do universo da criança desde a educação infantil favorece o desenvolvimento intelectual, social, emocional, cultural, entre outros aspectos. Contribuindo ainda
para que se torne um sujeito autônomo, criativo, espontâneo, que expressa suas emoções.
Desse modo torna-se claro a importância do ensino das artes visuais na educação infantil.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E A APRENDIZAGEM COGNITIVA
RESUMO: Este trabalho 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
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 criança traz consigo experiências vivenciadas no seu cotidiano.
Sendo assim, o educador passa a ser mediador
de cada etapa de construção do conhecimento.
As pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986) sobre a psicogênese da língua
escrita demonstram como a aprendizagem da
criança começa muito antes e sem a mediação
do ensino formal. Ao participar dos conteúdos
sociais de leitura e escrita, ela espontaneamente
explora e reflete sobre ela espontaneamente explora e reflete sobre esses processos e inicia a
construção de hipóteses sobre o que é a escrita,
para que serve e como se dá o processo de sua
aquisição.
No ponto de vista psicogenético, cada
criança tem um caminho próprio, segundo seu
ritmo de desenvolvimento e capacidade de desempenho, suas maiores ou menores experiências com o texto e o grau de interação com ele.
Em relação ao processo de construção conceitual, isto é a capacidade da criança estabelecer
uma relação lógica entre os significados, letras,
e o significado da mensagem escrita, há um
caminho determinado, no sentido de que cada
criança em particular tende a passar por estágios de desenvolvimento caracterizados por hipóteses (FERREIRO; TEBEROSKY ,1986).
Formas de pensar, ideias, conflitos cognitivos, dúvidas, contradições de desempenhos,
de forma bem semelhantes. As dificuldades na
aprendizagem têm como referencial a escolarização formal (a partir do 1º ano do ensino fundamental), quando algumas crianças passam a
apresentar dificuldades para dar conta das exigências dessa etapa: ler, escrever, realizar cálculos matemáticos simples (FERREIRO; TEBEROSKY ,1986).

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. Acatar as possíveis dificuldades
que venham a ser apresentadas por algumas
crianças é dever de qualquer educador, no intuito de buscar meios que amenizem tais dificuldades e visam meios em que a criança absorver
o máximo possível de aprendizagem em qualquer circunstância, desde que sejam norteadas
pedagogicamente de modo que a faça aprender
(FERREIRO; TEBEROSKY ,1986).
A escola é o lugar onde acontece a transmissão de conhecimento e as escolas de educação infantil não devem fugir desse papel. O
professor de educação infantil deve conhecer as
fases de desenvolvimento da faixa etária com a
qual trabalha e estimular ao máximo seus alunos
para que construam seus conhecimentos.
Jean Piaget nos fala que desde o nascimento até o 18º mês de vida, a criança busca adquirir controle motor e aprender sobre os
objetos físicos que a rodeiam. Esse estágio se
chama sensório-motor, pois o bebê adquire o
conhecimento por meio de suas próprias ações
que são controladas por informações sensoriais
imediatas (FERREIRO; TEBEROSKY ,1986).
Quando lemos histórias para crianças
de 1 ano, já estamos alfabetizando. No estágio
pré-operatório, que dura do 18º mês de vida, a
criança busca adquirir a habilidade verbal. Nesse estágio, ela consegue nomear objetos e raciocinar intuitivamente. A criança deve ser estimulada ao máximo com atividades lúdicas que
proporcionem a construção de diversas áreas
de conhecimento.
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
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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 (FERREIRO; TEBEROSKY ,1986).
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.
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 (FERREIRO; TEBEROSKY ,1986).
Para Vygotsky, o sujeito não só aprende
e se desenvolve através da interação social, mas
tem sempre potencial para continuar aprendendo e se desenvolvendo. Ao conhecimento já adquirido, já dominado, ele chama nível de desenvolvimento real: a capacidade de adquirir novos
conhecimentos, de progredir, Vygotsky chama
de nível de desenvolvimento potencial.
O espaço ou a distância entre nível real,
o já conhecido, e o nível potencial. 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 pos-

sibilidade 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
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 profissionais, como: o psicólogo e o psicopedagogo, no intuito de amenizar
obstáculos que bloqueiam a aprendizagem.
Nesta perspectiva, o professor deve reconhecer tanto as condições favoráveis ao ensino
aprendizagem, como também as dificuldades
apresentadas por algumas crianças em desenvolver seu próprio ritmo em aprender. Desta forma, torna-se necessário incluir tais 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.
Caso contrário, corremos o risco de considerar etapas normais do desenvolvimento
como sendo problemas ou falhas. Os sintomas
do transtorno de déficit de atenção/hiperativida30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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de (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; BENCZIK, 1999).
No entanto, todo o cuidado é pouco: as crianças dessa faixa etária são geralmente bastante
ativas e apresentam tais comportamentos com
alguma freqüência.
Para que se possa fazer a diferenciação
entre hiperatividade como sintoma e atividade intensa como parte do desenvolvimento normal, é
essencial um conhecimento sobre o desenvolvimento normal da criança. É preciso conhecer as
individualidades de cada criança. De que forma
se expressa? Do que brinca? Quais as suas particularidades? Em que áreas se destacam?
Neste sentido, a educação infantil, o processo educacional tem que ser baseado nos pilares do cuidar, brincar e educar. É brincando
que a criança demonstra tanto sua facilidade em
aprender, como também demonstra suas dificuldades, até mesmo de interagir com outras, é nas
brincadeiras que elas desenvolvem capacidade
de raciocínio, pois articulam regras que necessitam ser acatadas. Além de desenvolver todos
seus aspectos cognitivos. A criança que brinca,
aprende a interagir em sociedade, cabendo ao
adulto educador estimular esse processo ensino
aprendizagem.
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.

É preciso ficar atento para as dificuldades
apresentadas durante atividades lúdicas, por
exemplo, visto que durante a execução de uma
atividade lúdica, a criança expõe todas suas
ideias e expressões de alegria, ira e satisfação
ou não em aprender. Saber lidar com atitudes
expressas durante uma atividade lúdica é dever
do professor, desenvolver metodologias inovadoras que fortaleçam e orientem a criança no
sentido do que é certo e do que é errado diante
da integração social da mesma, como também
diante do processo educacional.
O mais importante é garantir a boa saúde
infantil e proporcionar um ambiente rico e estimulante do ponto de vista intelectual e emocional. Além disso, é fundamental respeitar as características peculiares de cada criança. Claro,
se houver questões consistentes quanto às habilidades consideradas “padrão” para cada idade,
convém esclarecer suas dúvidas com o pediatra
ou a orientadora da escola.
Esses profissionais, tendo conhecimento e contato maior com a faixa etária, poderão
fazer o encaminhamento para um especialista
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 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
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
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e diminuem o ritmo de algumas crianças em relação ao aprender. 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 (DORNELES, 2002).
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.
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.
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. 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 (VYGOTSKY, 1987).

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 (VYGOTSKY, 1987).
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 (VYGOTSKY, 1987).
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. 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 (VYGOTSKY, 1987).
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 (VYGOTSKY, 1987).

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
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FATORES QUE INFLUENCIAM A
APRENDIZAGEM HUMANA

positivos que enriqueçam todo processo educacional (WEISS, 2000).

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 (WEISS, 2000).

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 (WEISS, 2000).

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 (WEISS, 2000).
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

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 (WEISS, 2000).
Neste sentido, tornam-se nítidos os fatores
que influenciam a aprendizagem como a família,
a escola e a sociedade. A família, inicialmente
carrega consigo a obrigação de educar a criança, a escola passa a ser participativa neste processo e a sociedade, por sua vez, apresenta a
necessidade de formar cidadãos que favoreçam
o convívio em conjunto e que para tanto, almeja
que a família e a escola preparem de maneira
adequada à criança para sua vida em sociedade
(WEISS, 2000).
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
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

164

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

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 (WEISS, 2000).
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 para
aprender.
Para Weiss (2000), a prática psicopedagógica deve considerar o sujeito como um ser
global, composto pelos aspectos orgânicos que
dizem respeito à construção biológica do sujeito, portanto, a dificuldade de aprender de causa
orgânica estaria relacionada ao corpo. O aspecto cognitivo está relacionado ao funcionamento
das estruturas cognitivas, o problema de aprendizagem residiria nas estruturas do pensamento
do sujeito.
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
(WEISS, 2000).
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.

PREVENÇÃO DAS DIFICULDADES
DE APRENDIZAGENS
Mais do que destacar as dificuldades de
aprendizagem, a educação infantil precisa ter
como foco sua prevenção, ou seja, evitar que as
dificuldades se instalem. Mas como isso acontece? Garantindo uma educação que ofereça às
crianças acolhimento, segurança, lugar para a
emoção, para a curiosidade e investigação lugar
para a emoção, para a curiosidade e investigação lugar para o faz-de-conta e para o brinquedo, para o desenvolvimento da sensibilidade e
das diversas formas de expressão, para o desenvolvimento das habilidades sociais, o conhecimento e o domínio do corpo.
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.
As crianças podem torna-se mais fragilizadas para aprender, pois, ao não se perceberem
capazes, desistem com mais facilidade e acabam por desenvolver uma relação negativa com
a aprendizagem. Por fim, essa relação pode colocá-las em risco de desenvolver dificuldades
para aprender.
A criança pequena realiza durante o seu
desenvolvimento várias atividades de natureza
biológica e cultural que criam, de forma natural,
suportes para as aprendizagens escolares que
acontecerão a partir do ensino nas séries que
constituem a educação básica. Falar em aprendizagem na educação infantil significa falar em
aprendizagens escolares posteriores.
As práticas culturais da infância é que possibilita muitas aprendizagens escolares posteriores. As práticas culturais da infância promovem
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o desenvolvimento fundamental desse período,
como função simbólica, a percepção, a atenção
e a perícia dos movimentos mais circunscritos
das mãos, dos pulsos e dos dedos,
A educação infantil envolve simultaneamente dois processos que são compreendidos como complementares e indissociáveis: educar e cuidar. A faixa etária
das crianças que frequentam a educação
infantil implica um trabalho educativo que
dê conta de necessidades afetivas, cognitivas, psicomotoras e sociais peculiares
ao momento do processo de educação
infantil, as crianças “têm necessidade
de atenção, carinho, segurança, sem as
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 respeito do mundo
e das pessoas que a cercam (BUJES 2001).

socialização entre elas, bem como auxiliando na
diminuição efetiva da condição egocêntrica do
sujeito (BUJES 2001).
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. A visão entre o cuidar e o
educar é frequente sobre isso, Kramer (2005),
“Quando digo que estou cuidando de uma criança, posso me referir às ações que envolvem proteção física e a sua saúde. Posso fazer, também,
referência a atividades que complementam as
que a família lhe oferece cotidianamente, como
dar-lhe comida, dar-lhe banho, colocá-lo para
dormir. Mas posso ainda falar de cuidados individuais que lhe dedico, como atenção à sua fala,
aos seus desejos, consolo, colo, aconchego.
Assim, cuidar significa estar atento às
crianças, ou seja, responder às particularidades
de cada uma no que se refere às dimensões físicas, intelectuais, psíquicas, emocionais e outras.
Educar é possibilitar às crianças formas de se
relacionar, de cuidar de si mesmas, de conhecer
e aprender mais sobre o mundo e as coisas que
lhe interessam (BUJES 2001).

No âmbito do educar, é necessário que a
educação infantil leve em consideração a fase
de desenvolvimento em que se encontram as
crianças que lá se propõem a aprender. Isto quer
dizer que é necessário que haja a valorização do
sonho, da fantasia, da afetividade, da brincadeira
e as manifestações de caráter subjetivo que são
tipos desta faixa etária. Se a educação infantil for
de qualidade, ou seja, se cumprir o seu propósito de cuidar e educar, não há dúvidas que a sua
atuação representará um diferencial no processo
de desenvolvimento infantil, na medida em que
proporcionar, desde muito cedo, a troca entre as
próprias crianças, intensificando o processo de
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O PAPEL DO PROFESSOR
Segundo estudos de Nóvoa (2003), 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 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 estar relacionada ao
saber, ao saber fazer e ao saber explicar fazer.
Apesar do avanço das discussões que os
documentos refletem e dos esforços dos profissionais da Educação Infantil; sobretudo quanto à
formação contínua do professor, agente básico
dessas transformações, já que muitas instituições ainda não apresentam as condições para
que ela possa ocorrer.
É preciso pensar no retorno dos educadores para a escola através de programas supletivos especiais. É preciso também formar o
educador em serviços através das observações,
discussões e reflexões sobre suas ações cotidianas no interior da creche ou pré-escola. Assim,
estaremos atendendo ao Referencial Curricular,
que reconhece a necessidade de conquistar
qualidade nas ações educativas, para propiciar
o melhor desenvolvimento possível às crianças
(NÓVOA, 2003).

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 (NÓVOA, 2003).
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 conhecimentos
e técnicas, dominar conteúdos e metodologias
de ensino. É necessário que ele construa uma
visão ética e política da sua prática profissional
(NÓVOA, 2003).
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 (NÓVOA, 2003).
Busca-se dessa forma, organizar oportunidade para que novas significações possam
surgir através de uma nova visão de criança ou
de infância, dos novos recursos tecnológicos e
dos conhecimentos atuais de diferentes áreas,
como Psicologia, Saúde, Nutrição, Antropologia.
Abrem-se assim, espaços para que novos valores, transformações e desenvolvimentos sejam
possíveis.
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TRABALHO CONJUNTOS ESCOLA/
FAMÍLIA
Quando a escola e a família estabelecem
uma boa parceria, o resultado é muito favorável: crianças, professores e pais mais seguros
e felizes. Todos se beneficiam com um diálogo
aberto, por meio do qual se possa compartilhar
os acertos, as dúvidas e as angústias.
A família e a escola convivem com a criança em diferentes contextos e, por isso, as trocas
constantes entre essas instituições contribuem
e muito para uma maior necessidade de cada
criança. Não há como pensar a 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 (LAHIRE, 2001).
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 escola e
da família? Como as relações estabelecidas entre ambas influenciam e são influenciadas pela
criança?
Escola e família parecem ter expectativas
diferentes a respeito da educação infantil. Os códigos de conduta, as crianças variam conforme
o contexto educacional, o que acaba 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 parâmetro de comparação, vendo-a sempre em relação ao grupo
(BONONI, 1998).

Baseado em Huguet e Solé (1999) salientam que não podemos esquecer que cada família tem pautas próprias de relação desse grupo
com a escola. Quando os pais e instituição escolar propõem-se a estabelecer regras comuns
para a educação da criança, todos devem ter
em mente a necessidade de respeitar as ideias
de cada um, havendo uma valorização mútua, a
fim de que a escola permita o desenvolvimento
saudável da criança.
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 (CORRÊA, 2003).
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 (CORRÊA, 2003).
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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
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.
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 se utilizam das 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.

e de seus profissionais. Embora os conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, sociologia, medicina.
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.
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.
A pergunta requer critérios que norteiam a
relação do significado de uma coisa para obter
outros significados ou simplesmente para ampliar a compreensão anterior. Ao formular uma
pergunta, a criança elabora o que percebe e a
relação que estabelece entre os elementos percebidos.
Assim, na educação da criança pequena,
os conhecimentos são essenciais na formação
humana e ajudam a forjar comportamentos dos
quais ela dependerá em sua vida futura de estudante para ter autonomia em seu processo de
aprendizagem na escola.

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
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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 aprendizados fundamentais do pensamento e da língua materna, dando
resposta coerente às atividades propostas.
Acrescentando um pensamento de Fierro
(2004,p.207) é preciso é fundamental que o professor conheça bem o sujeito em um determinado
âmbito de tarefas antes de propô-las e de fazê-lo
enfrentar outras. Ao ser questionada a criança
era agregada a pensar e conseguia atingir novos
conhecimentos, ampliando suas competências e
aprendizagem. Pois estas atividades geram desafios que promoviam 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. 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. 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 capaz
de compreender a cidadania como participação
social e política, adotando, no dia-a-dia, atitudes
de solidariedade, cooperação e respeito ao outro.
O professor bem formado compreende
que o erro quando discutido deve ter como propósito responder às necessidades imediatas
das crianças, ajudá-las, a ampliar seus conhecimentos sobre o sistema convencional da escrita.
Sendo que no processo inicial da aprendizagem
da leitura e da escrita, os erros não devem ser
avaliados em termos de certo ou errado, pois
as crianças estão em processo de construção.
Essas novas teorias devem fazer parte da vida
do professor, porém existem dificuldades em entendê-las, provocando uma série de problemas
na vida da criança e do professor.
Para 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 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).
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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 sus interesses.
Sabe-se que é necessário estar atento
aos movimentos e as falas diversas das crianças
para que seja possível conhecê-las efetivamente.
Mais para que isso ocorra de fato, é fundamental que o adulto saiba observar, compreender e
significar de forma prática, acolhedora e dinâmica as ações das crianças, evidenciando disponibilidade para a infância e seu mundo, fazendo
com que as mesmas sintam gosto pelo ato de
ler e escrever para atuarem com eficácia e obtenham êxito no se almeja alcançar. “É importante
garantir modos eficazes de apoiá-las e comunicar seus pontos de vista e aprender as muitas
maneiras diferentes de escutá-las. Isso significa
ouvir ativamente observar suas reações e respostas” (KINNEY; WHARTON, 2009).

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. 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.

Os diferentes momentos que devem compor no cotidiano escolar devem ser pensados 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. 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.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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.
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.
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AS BARREIRAS EXISTENTES PARA OFERECER UM ENSINO DE
QUALIDADE PAUTADO NAS TECNOLOGIAS
RESUMO: Este artigo visa analisar as dificuldades de trabalhar com as tecnologias na
educação uma vez que esta avança indiscriminadamente estando ao alcance das mãos
em aparelhos que hoje fazem parte em aparelhos presentes no dia a dia, como celular,
programas de computadores que, todos os dias mudam sempre, trazendo aplicativos
mais avançados, tablet, notebook. Os programas estão cada vez mais aperfeiçoados
e os jovens já se identificam com estes novos recursos. Se o professor não procurar
acompanhar este avanço, ele ficará com sua metodologia ultrapassada, pois, diante dos
conhecimentos dos alunos, esses ficarão desmotivados se o professor não preparar uma
aula que tenha como ferramenta essas novas tecnologias. As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano, independente do espaço físico e criam
necessidades de vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar.
Cabe analisar a importância destes para transformar o ambiente educacional contribuindo
para o desenvolvimento e aprendizagem significativa dos alunos.

Palavras-chave: Tecnologias; Aprendizagem; Alunos; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

s tecnologias estão presentes em nossas vidas há muito tempo, antigamente era
baseado na televisão no rádio, com a evolução tecnológica desenvolveu-se a
informática, que trouxe para perto imagens, sons, ritmos, e mundo que pareciam
muito distantes esses sistemas tecnológicos, fazem parte do mundo produtivo e da prática
social de todos os cidadãos, exercendo um poder de onipresença, uma vez que criam formas
de organização e transformação de processos e procedimentos (PCN’s, 2000, p.11-12).
Esse rápido desenvolvimento tecnológico foi crescendo e invadindo todos os setores
e áreas da sociedade, sendo necessário observá-los por meio dos impactos na educação
graças ao desenvolvimento de aplicativos que contribuem com o desenvolvimento pedagógico principalmente dos jovens servindo como apoio para as disciplinas, tornando-se extremamente necessário refletir sobre a influência e a dificuldade de usá-los na prática da sala de
aula, pensando no impacto que estas causam no processo, e como estas invadem a vida das
pessoas, e da sociedade em que os alunos se encontram (SILVA, 2013, p. 3).
É certo que o processo de ensino e aprendizagem se dá por meio da interação do
aluno com o meio, onde se encontram também os professores e os recursos pedagógicos
audiovisuais e sociais disponíveis tornando-se presentes na vida do aluno recebendo um
significado, sendo preciso que se valorize a inclusão de novos recursos nesse processo propiciando novas formas de aprender e ensinar, de ampliando o leque de mediação pedagógica entre professor e aluno.
As redes tecnológicas têm sua base pautada em redes eletrônicas que propiciam novas formas de comunicação e de interação permitindo a troca de ideias grupais de maneira
interativa, desconsiderando todas as distâncias físicas ou temporais, aproximando os alunos.
O que é uma vantagem, pois redes trabalham com grande volume de armazenamento
de dados e transportam grandes quantidades de informação em qualquer tempo e espaço
e em diferentes formatos (SILVA 2013, p.14). Isso no contexto educacional de hoje é muito
importante no contexto atual, pois aproxima as pessoas e as informações com muita rapidez,
multiplicando as informações, ultrapassando as barreiras de tempo e espaço, conectando
as pessoas, fatos e conhecimentos de forma global e instantânea.
Costa (2015), destaca que a aquisição e o uso de novas tecnologias por parte das
escolas não é certeza de uma aprendizagem eficiente pois, na prática, muitas escolas que
têm em suas mãos a tecnologia disposição não sabem como utilizá-la, limitando a sua
potencialidade não oferecendo o caminho correto para a devida exploração pedagógica,
deixando-a à disposição do aluno somente como um acessório.
O objetivo deste artigo é compreender como o processo de ensino e aprendizagem
é contextualizada no atual momento tecnológico que estamos vivendo, observando o papel
das organizações e da escola buscando colaborar para que essas novas formas de ensino
sejam utilizadas de maneira completa e a contento propiciando o acesso adequado aos alunos e professores favorecendo o uso dos recursos necessários para a utilização das novas
práticas educacionais.
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AS BARREIRAS EXISTENTES PARA
OFERECER UM ENSINO DE QUALIDADE
PAUTADO NAS TECNOLOGIAS
Para Ferreira (2014), as novas tecnologias
trazem grande impacto para a educação favorecendo novas formas de aprendizagem, permitindo a expansão do conhecimento, permitindo
a proximidade do professor e aluno, oferecendo
bons ou maus resultados a aprendizagem dos
seus alunos. Assim, este é um dos fatores importantes no atual contexto educacional, pois
as escolas não podem permanecer alheias ao
processo de desenvolvimento tecnológico ou à
nova realidade, sob pena de perder-se em meio
a todo processo de reestruturação educacional
(FERREIRA, 2014, p. 15).
Existe hoje uma relação extremamente séria entre as tecnologias e o processo ensino e
aprendizagem, deixando o professor preocupado, pois ele se depara com um universo que
obriga a transformar sua prática, levando-o a se
reinventar buscando formas de lidar com essa
nova realidade da sala de aula, o que é um desafio extremamente grande.
Isso porque o professor se vê como o mediador do processo ensino e aprendizagem, sendo ele o detentor do saber, e no máximo, quando
este tem uma proposta pedagógica construtivista, ele desenvolve sua proposta por meios que
motivem os seus alunos a aprenderem, porém
fisicamente.
Hoje, este processo é transferido para utilizar-se das novas metodologias para desenvolver meios de orientá-los diante das informações
contidas nas ferramentas tornando-as significativas, contribuindo para a construção do conhecimento.
Segundo Costa (2015) o desafio está no
uso dos recursos tecnológicos para modificar o
processo de ensino / aprendizagem, pois falta
instrução e formação dos professores para utilizar tais recursos, levando muitos profissionais a
desenvolverem uma certa resistência para o uso
e a incorporação das novas tecnologias dentro
da sala de aula deixando de utilizá-las por falta
de formação.

Outro desafio, elencado por Costa (2015,
p.31), é a função da escola formar um cidadão
para a sociedade em transformação, portanto fazer uso de novas habilidades é competência da
escola para caminhar junto com a sociedade.
Diante disso é preciso que se permita garantir
aos professores as condições necessárias para
adaptar suas aulas de forma que sejam supridas
as necessidades de desenvolver uma nova forma de pensar a educação, desenvolvendo novos jeitos de ensinar.
Acontece que é preciso ter em mente que
a adoção de novas tecnologias na sala de aula
não significa dispensar outras formas de realizar a proposta planejada, mas serve como apoio
para que sejam realizadas aulas expositivas, e
desafiadoras favorecendo a percepção do professor para que ele perceba qual a ferramenta
necessária para o desenvolvimento da aula a ser
dada.
Esta percepção favorece o uso adequado
da tecnologia permitindo que se perceba qual o
melhor momento de utilizá-la para determinado
conteúdo, tendo ciência se esta é a melhor maneira de discutir o assunto proposto com seus
alunos. Esta análise e reflexão sobre as ferramentas adequadas, planejando realmente como
utilizá-las, garante o diálogo que permite o debate de ideias importantes entre os sujeitos do
processo ensino aprendizagem.
Existe uma grande variedade de recursos
tecnológicos que atuam na educação como auxiliadores do processo ensino e aprendizagem,
e estes auxiliares, modificaram a visão que se
tinha do professor, pois estas ferramentas, também são transmissoras de saber, modificando o
papel pedagógico transformando em orientador
e mediador, exigindo um reposicionamento do
professor frente ao uso das novas tecnologias,
tornando-se menos resistente.
O professor hoje é formado pelas Faculdades e Universidades, onde, busca-se melhor
preparação para a transmissão do conhecimento. Para cumprir tal exigência, o governo, a prefeitura e empresa privada, criaram cursos para a
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formação dos profissionais baseados nas ferramentas tecnológicas oferecendo diversas oportunidades para favorecer a qualidade do ensino,
porém, ainda é falho o processo pois, não se
modificou os programas de planejamento para
que estes profissionais estivessem realmente
preparados para lidarem com a clientela que
iriam receber, não os preparando para a atual
realidade, da mesma forma que ocorreu com a
escola.
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. Os cursos superiores, não se deram conta de que o espaço
escolar se transformou em um espaço político,
para criar cidadãos, e que o copiar respostas em
silêncio, sem perspectivas, fingindo que aprendem e o professor fingindo que ensina não podem mais existir.
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 graças
às tecnologias à sua disposição. Hoje eles estão
sonhando com sexo, cerveja, drogas, futebol,
festinhas de final de semana ou namoradas, e
não estão se preocupando com o que aconteceu no Período de Guerra Fria, ou no término
destes eles buscam informações diferenciadas,
e não precisam saber do que aconteceu e sim
compreender os porquês, eles precisam de experiências. A prática hoje é tão importante quanto à água que se bebe.
Por outro lado, temos profissionais que
são formados por Universidades que buscam
transmitir o ensino de maneira estagnada, que
pouco favorece a realidade que se encontra em
salas de aula, tenta-se inovar, mas não se amplia
as técnicas que podem inovar realmente o saber
pedagógico de forma que o professor não sofra
em sala de aula.

Muitas vezes a realidade está além da teoria e assim, o professor a ser formado recebe a
sua tarefa de educar como um desafio, pois sua
prática está muito aquém do que se necessita
para educar seus alunos, e por este motivo, sente-se perdido.
Seria necessário que as Universidades os
preparam para a realidade que vão encontrar,
levando-os a compreender o limite de seu poder,
que ninguém é dono do saber, levando-o a perceber que lecionar hoje apesar da formação superior dos profissionais da educação continua
sendo realizada da mesma maneira que a séculos atrás, é preciso instigar o futuro professor
para que este perceba que ser Professor é mais
que profissão é vocação e que muito da perícia
de transmitir o conhecimento está na prática do
que se faz e de como se faz.
Infelizmente, o que encontramos hoje nos
cursos é uma forma de transmissão de conhecimento expositivo que apresenta o professor / o
mestre como a autoridade máxima, que simplesmente transfere o conhecimento padronizado a
seus alunos. 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 cria um desgaste
profissional enorme, pois o autoritarismo imposto, e a rigidez apresentada, não são sinônimos
de Democracia, mas, é uma falha muitas vezes
assimilada durante a preparação profissional.
Por outro lado, diante desta necessidade
de inovar temos as novas modalidades de ensino que se pauta totalmente em tecnologias que
favorecem a Educação tecnológica que amplia
consideravelmente a possibilidade de formação,
mas não oferece a qualidade esperada, uma vez
que esta modalidade vem em um incontável número de cursos que não dão o suporte adequado para a formação do professor.
Segundo Giusta (2003) a sociedade está
em constante mudança nos seus hábitos e necessidades, sofrendo importante alteração em
seus costumes, valores e culturas, tornando necessária a reorganização da educação para que
esta evolua junto com a sociedade. Este segue
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afirmando que a educação tecnológica é um assunto polêmico sem ignorar os seus problemas
e as suas controvérsias, uma vez que os professores não compreendem devido a sua formação precária muito bem como pode ser possível
conceber uma educação que não seja a que é
oferecida, compartilhando os espaços físicos
(GIUSTA 2003, p.22).
Tal afirmativa torna-se importante quando
destacamos a existência da tecnologia em cursos por televisão, como o caso do Telecurso e
nos dias atuais juntamente com a evolução tecnológica veem as mídias como apoio didático,
modalidades estas que apoiam a formação dos
menos favorecidos, mas que se não ministradas
corretamente, retiram o direito à qualidade de
ensino que o educando merece.
A distância se adapta ao tempo em que
se encontra valendo-se do material midiático a
disposição da época a que se insere, favorecendo seu desenvolvimento e contribuindo para
sua quantidade de prestação de serviços educacionais talvez não pautando a qualidade, mais
ganhando espaço e mais destaque alcançando
visibilidade crescente no cenário da educação
nacional (PAULA, 2000).
Este crescimento ganha destaque dentro
da sociedade por facilitar a busca do indivíduo
por conhecimentos, não o obrigando a modificar sua rotina uma vez que este é mais flexível
e adapta-se ao contexto de quem busca suas
características. Considerando que apesar de ser
ministrada em outro espaço educacional que não
o visualizado pelo professor responsável pela a
aprendizagem, ela tem os mesmos critérios avaliativos e didáticos em relação a programas e
conteúdo que a educação presencial, modificando somente os espaços não as funções da educação e da aprendizagem na vida do indivíduo.
Por isso, os cursos principalmente graduais e pós-graduais vêm se ampliando em tal modalidade, permitindo que se observe a seriedade
e a importância para tal modalidade de ensino
nos turbulentos que nossa sociedade apresenta
atualmente.

A INVASÃO MIDIÁTICA NA SALA
DE AULA
Em meio ao século XX, a educação pautada nas mídias tornou-se uma modalidade de
ensino que passou a fazer parte da educação,
ampliando-se de forma significativa, o que permitiu a abertura do espaço para criação de cursos diversos e de universidades que garantiam
a orientação e a formação do ser, sendo valorizada e incentivada pelos governantes da época.
A expansão das ferramentas tecnológicas
foi tão rápida e significativa, que favoreceram a
ampliação desta modalidade de ensino dentro
das diversas instituições de ensino, sendo modificado, aperfeiçoado e reorganizado seu modelo
inicial de funcionamento constantemente.
Diante da Pandemia, que exige o distanciamento social, e a reclusão dos alunos em
suas casas para garantir sua saúde e de seus
pares a tecnologia tornou-se a principal via de
comunicação, aprendizagem e relação social,
dando uma importância real a ferramenta, transformando esta modalidade de ensino em ferramenta necessária para o processo, desenvolvendo-se rapidamente favorecendo a princípio
as disciplinas de humanas, por ser mais fácil vislumbrar a educação destas disciplinas de forma
tecnológica devido a sua flexibilidade, devido às
condições que ela oferece para realizar a aprendizagem.
Moreira (2003) aponta esta modalidade
de ensino como imediatista, sendo desenvolvida
para atingir um grupo específico de alunos que
possuem suas características próprias e que devido a necessidade do dia a dia e as exigências
da demanda profissional de hoje não podem por
um motivo ou outro ter acesso às salas de aula
regulares (MOREIRA 2003, p.186).
Este destaca os grupos pelo seu contexto
social, educacional e cultural que dificulta suprir
sua necessidade de orientar decisões importantes no que diz respeito a sua formação no que
diz respeito à definição de conteúdo, linguagem,
estratégias apoiando-se em tecnologias mediadoras.
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Observa-se então, que este aluno necessita ter uma consciência extrema de suas necessidades e uma grande disposição para que
sua aprendizagem seja adequada, pois aqui o
professor deixa de ser o mantenedor do saber,
permitindo ao aluno que este tome o papel de
pesquisador, sendo colocado como participante
do processo e não responsável unicamente pela
aprendizagem.
Dentro da educação cria-se uma dialética
de compartilhamento de saberes, e uma constante busca de informações individuais que contam
com o professor para que se oriente o passo a
seguir, para daí alcançar a aprendizagem esperada. É necessário que o aluno seja autônomo e
tenha um perfil investigador para garantir a busca do conhecimento garantindo os momentos de
real formação tem tempo limitado, para que todos os conteúdos sejam vistos.
É certo, portanto que o aluno busca não
somente aprendizagem, mas adequação aprendizagem, de espaços e horários que lhe permitam
concomitante a outros afazeres alcançar sua evolução profissional ou pessoal, contribuindo ainda
para o aproveitamento do tempo ocioso e dando-lhe condições favoráveis para sua adaptação às
necessidades de evolução educacional, estando
em frequente evolução de desenvolvimento.
Para manter esta estruturação e organização é preciso que o aluno tenha garantido seu
acesso à internet, tenha a ferramenta necessária
e possa acessar todos os espaços tecnológicos
disponíveis, isso também, pode ser considerado
uma barreira, pois há muitos alunos que moram
em regiões periféricas, que apresentam em sua
realidade uma diversidade de problemas estruturais e sociais que impedem esse acesso, não
permitindo que o aluno se desenvolva de maneira
adequada.
O ato de ensinar sugere então, diante de
todas as dificuldades uma relação dialética entre aluno e professor, que permite uma troca que
deve ser transferida para a prática pedagógica do
professor. Nesta relação em que o docente se
dispõe a ensinar, tendo como uma das qualida-

des presentes a segurança em si mesmo, como
destaca Freire (1996), “É a segurança que se expressa na firmeza com que atua com que decide
com que respeita as liberdades, com que discute
suas próprias posições, com que aceita reverse.”,
cujo docente se apresenta como um formador e
o aluno se apresenta como um ser a ser formado
(FREIRE, 1996, p.91).
Este ocorre em ciclos como uma alternativa de organização do ensino, que determinam o
tempo de aprendizagem dos alunos, mas como
caminho que busca assegurar a permanência
dos alunos na escola em sua totalidade, oferecendo-lhes um ensino de qualidade.
Neste sentido, a Educação precisa se modificar para modificar a concepção de aprendizagem, que busca ir além do fato de ocupar o tempo e o espaço escolar, buscando democratizar
o ensino, ampliando seus espaços para além de
seus muros, modificando a função da educação
escolar.
Para alcançar o real significado do termo
aprendizagem, a educação passa por diversas
transformações, favorecendo a adequação dos
objetivos educacionais, agrupando todos os alunos de acordo com suas disponibilidades, unificando-os somente para que estes sejam avaliados
e aproveitados de acordo com suas capacidades,
alcançando assim avanços progressivos em seu
processo escolar.
As tecnologias, favorecem o trabalho educacional, sendo organizadas dentro da educação
para suprir as necessidades dos alunos, favorecendo a expansão escolar diminuindo os problemas de acesso escolar, adequando o atendimento a clientela recebida.
Nesta proposta o objetivo de democratizar
ensino, oferecendo escola para todos, regularizando o fluxo escolar, respeitando as limitações e
cada aluno, favorecendo sua natureza de aprender e ensinar, entendendo também que cada aluno possui o seu tempo de aprender e desenvolver, procurando modificar a visão excludente da
escola.
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Porém, para a implantação da Educação
de qualidade é preciso levar em conta alguns
pressupostos que dizem respeito aos princípios
políticos, sociais, pedagógicos e psicológicos
do fundamento político que traz a proposta, buscando assegurar a qualidade da educação de
maneira que sejam respeitadas as diferenças
preservando a autoestima dos alunos democratizando a escola. É preciso também garantir condições adequadas para a implantação destas,
criando condições adequadas para o desenvolvimento do trabalho, e a formação docente.

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.

Estimular a participação da criança que
envolva as diferentes linguagens, colocando a
criança em contato com o mundo externo, oferecer acesso a diferentes atividades instrucionais,
oferecendo-lhe trabalhos em grupo, para que
ela obtenha um aprendizado cooperativo, participando de diferentes metodologias e diferentes
estilos de aprendizagem. Oferecer material adequado sempre a que o aluno com superdotação necessitar deste para realizar as atividades
propostas, garantindo o tempo que a criança
necessitar para realizar as atividades sugeridas,
respeitando as limitações da criança.

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 novo conhecimento sendo que para
ser considerado adequado, deve-se buscar a
mediação entre ambos e esta deve ser oferecida
pelo professor.

A inserção das tecnologias 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. Segundo
Vygotsky, a educação é importante para que o
sujeito se reconheça como participante da sociedade, transformando o conhecimento adquirido
como fruto do trabalho realizado entre professores, alunos, família, equipe técnica, construindo
um aprendizado coletivo.
O nível de desenvolvimento real, passa ao
nível de desenvolvimento potencial, uma vez que
a exploração e a comparação realizada entre o
conhecimento adquirido e a experiência oferecida criem um 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. Este desenvolvimento deve ser registrado em relatórios ou livros adequados, com
registros feitos pelo professor da classe, para
que se crie um histórico de desenvolvimento da
criança portadora de necessidades especiais,
para se ter uma boa evolução da criança é preciso garantir o envolvimento dos professores, da
equipe técnica, da família, dos colegas e de todos que se relacionam com esta criança para
que se compreenda melhor as necessidades da
criança.
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.
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O desenvolvimento da criança superdotada deve ser registrado em relatórios ou livros
adequados, com registros feitos pelo professor
da classe, para que se crie um histórico de desenvolvimento da criança portadora de necessidades especiais, para que haja uma boa evolução da criança é preciso garantir o envolvimento
dos professores, da equipe técnica, da família,
dos colegas e de todos que se relacionam com
esta criança para que compreendam melhor as
necessidades da criança.
O professor tem a responsabilidade
de conduzir os alunos neste processo de ensino/ aprendizagem, mas no ensino pautado nas
tecnologias está presente o sentimento de corresponsabilidade dos alunos, pois eles são
gestores de sua aprendizagem,sendo necessário ter o cuidado para ensinar e não transferir
conhecimento, neste momento é indispensável
intervenção de tutores qualificados para que
haja a condução do processo.

Portanto,reinvenção do ser humano na
aprendizagem de sua autonomia, está interligada à reinvenção das formas de aprender, dentre
elas neste novo cenário, se destaca a educação
à distância e suas novas possibilidades.
Os tipos de tecnologias digitais utilizadas
em sala de aula pelo professor no processo buscam garantir a interação com as novas tecnologias e o aluno totalmente capacitado com elas,
é caracterizado de duas formas: imigrantes digitais e nativos digitais, onde os imigrantes são os
professores que necessitam se adaptar à nova
realidade das tecnologias digitais e os nativos
digitais, os alunos que já nascem em um mundo
totalmente digital.

Segundo Freire (1996, p.47), é necessário
considerar o saber anterior do aluno, sua bagagem, sua cultura compreendendo que o de ensinar é uma característica humana, tendo consciência de que todo tem algo para ensinar.
Seja na modalidade de ensino presencial
ou pautado nas tecnologias ensinar torna um desafio, devido a sua natureza pedagógica, tanto
por sua relação dialética entre professor e aluno,
pela necessidade de profissionais qualificados
para assumir os riscos de ensinar de forma consciente e responsável pelo desafio de transformar
informações transferidas em conhecimento.
Desse modo, “No fundo, o essencial nas
relações entre educador e educando, entre autoridade e liberdades, entre pais, mães, filhos e
filhas é a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia”(FREIRE 1996, p.94).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a reflexão realizada foi possível comprovar que o aluno aprende por meio de
ações que lhe são significativas dentro do ambiente que lhe são acessíveis, estas relações o
tornam capaz de estabelecer a construção de pensamentos criativos e autônomos.
Ao valorizar as condições de aprendizagem transformando as mídias atuais em ferramenta pedagógica, de maneira a se estabelecer o processo ensino aprendizagem, criando uma relação de como se aprende em todos os momentos, enfatizando os problemas e
buscando a solução destes, transforma o aluno professor em orientador e não detentor do
saber. Observa-se então, que há uma diminuição dos obstáculos criados pela escola regular
no que diz respeito a estimular e criar uma relação que pode ser atribuído à dificuldade de
buscar possíveis entendimentos entre ambos os segmentos, por apresentar empecilhos de
aceitação, realização de intervenções e correções de impedimentos, uma vez que muitos professores e orientadores apresentam reservas na relação com a aprendizagem reconstruindo
a imagem da educação atual.
É preciso considerar que as relações estabelecidas entre aluno e escola são um importante instrumento de desenvolvimento que deve ser levado a sério, não a utilizando como
um mero instrumento de evolução profissional e sim como o caminho para a busca de novos
saberes. Fazendo-se necessário respeitar esta relação como caminho coletivo de busca de
soluções não como passatempo sem importância.
O conhecimento é algo que se constrói à medida que o indivíduo toma consciência e
supera as suas dificuldades, convivendo com as falhas e buscando caminhos para que por
meio da reflexão consiga corrigi-las, percebendo que o mundo que nos circunda é repleto de
métodos didáticos que ao serem utilizados favorecem esta prática.
É papel da Educação e de seus participantes, conhecer os problemas e analisá-los
observar as dificuldades dos alunos, verificar seus interesses, estudar a causa dos seus problemas. Cabe também organizar um trabalho que busque corrigir, ou pelo menos diminuir as
dificuldades apresentadas, buscando fornecer condições básicas para que o indivíduo possa
desenvolver uma vida produtiva apoiada nas mídias que estão à disposição.
É importante também, atividades dinâmicas e exercícios importantes para toda a vida,
que podem ser reproduzidos que prevê, desenvolve e corrige mutuamente problemas de
aprendizagem favorecendo o desenvolvimento de novos saberes. É preciso aproveitar todos
os conceitos de construção de conhecimento oferecidos pelas novas mídias, para se obter
eficiência no desenvolvimento de habilidades, e raciocínio lógico, criar e estimular atividades
que possibilitem trabalhá-las. Assim sendo com o passar do tempo, o aluno conseguirá superar seus problemas contando com a cooperação de todos que lidam com seu processo
de formação, sejam eles, professores, tutores ou colegas de salas e virtuais.
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Este pode ser o caminho para que o processo de aprendizagem se torne realmente
produtor de conhecimento e trabalhe as habilidades específicas do indivíduo, desenvolvendo
seu potencial criativo e interativo. O trabalho da Educação passa a ser importante porque a
atuação pedagógica que ela possui agora pode ser considerada humanística, onde o professor ocupa o local de família por vezes devido a sua falta de estrutura. Entender e aceitar
esta nova função da educação apesar de difícil, e por vezes inaceitável, é contribuir para que
a humanidade seja mais justa. Somente assim, poderemos ter seres humanos conscientes
de seu papel de cidadãos com atitudes e comportamentos que visem a construção de um
mundo melhor.
Conclui-se que a Educação pautada nas mídias atuais vem como uma das ferramentas
para a democratização da oferta permitindo aos profissionais da Educação e pessoas ligadas a ela uma formação continuada. Diante disto, se faz necessário caminhar para superar
as limitações ainda existentes da modalidade de ensino, para que a mesma secumpra seu
papel, respeitando o perfil do aluno ampliando o universo do conhecimento e contribui para
a formação do ser humano e de sua sociedade.
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AÇÕES COLABORATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS
ESTUDANTES PARA O MERCADO DE TRABALHO
RESUMO: Vários fatores podem ser críticos para o sucesso dos indivíduos no mercado de
trabalho, podemos considerar que o desenvolvimento das competências e habilidades
oferecidas pelas instituições acadêmicas na promoção do ensino aprendizado, oportunizem esse acesso ao estudante, desenvolvendo as competências e preparando-o para
que obtenha as características ideais no desempenho profissional. O presente artigo tem
o objetivo apresentar uma síntese das oportunidades que o estudante dispõe em um curso técnico de educação a distância de modalidade semipresencial, embasado em visão
prática e teórica aplicado em sala de aula, no momento presencial. Trata-se de um estudo
de observação assistemática, como reflexão identificando as várias possibilidades que
um curso técnico da modalidade a distância semipresencial pode oferecer ao aluno, por
meio de troca experiências e de conhecimentos entre o educador e discentes, favorecendo momentos de aprendizado para seu preparo no mercado de trabalho. Para isso, utilizou-se como metodologia pesquisa qualitativa, com base em bibliografias sobre o tema,
artigos científicos e um caso prático de ensino técnico profissionalizante, que ocasionou
a construção de conhecimentos sobre o tema em questão.

Palavras-chave: TIC; ; Educação a Distância; Modalidade Semipresencial; Ensino Técnico;
Mercado; Trabalho.
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INTRODUÇÃO

A

entrada da era digital no processo educativo trouxe perspectivas ilimitadas no
que tange o processo do conhecimento. No decorrer da história, mais precisamente em 2000, os computadores passaram a ser mais populares, as TICs
(Tecnologia de Informação e Comunicação), começaram a fazer diferença nas vidas das
pessoas, inclusive no meio acadêmico.
O homem procura constantemente inovar, o que o faz encontrar novas formas, propiciando melhorias constantes nas condições de vida na sociedade. Por isso, estamos diante
de mudanças constantes. A sociedade atual utiliza-se das novas tecnologias e transmissão
do conhecimento em tempo real, acompanhada da informação digital. Não podemos deixar
de responsabilizar a globalização por oportunizar novos mercados, inclusive favorecendo a
sociedade.
Podemos afirmar que as tecnologias se mostram como grandes aliados da educação,
uma vez que proporciona aos alunos a transmissão de informações e conhecimentos ao
mesmo tempo, fazendo com que os indivíduos aprendam a se comunicar com todo o mundo
de forma mais participativa.
O artigo compõe introdução apresentando tema direcionado ao uso da tecnologia da
informação nas escolas, na sequência destacam o desenvolvimento do referencial teórico,
com algum detalhamento da contextualização da TIC – tecnologia da informação e comunicação, o uso no ambiente escolar e utilização nas escolas e alguns conceitos sobre mercado
de trabalho.
Para este artigo foi utilizada a metodologia de pesquisas qualitativas, com base em estudos bibliográficos para melhor explicar o assunto tratado, sendo considerado de relevância
para a educação na sociedade moderna, pois busca-se diversificar a cada dia seu conhecimento, proporcionando ao aluno aprimoramento sobre informações dos acontecimentos inéditos, também foi considerado um exemplo de ensino técnico profissionalizante para facilitar
o entendimento sobre o tema.
Quanto ao objetivo geral deste artigo, tem-se a pretensão de reunir argumentos favoráveis para discorrer sobre o uso das tecnologias na educação, pois a TIC (Tecnologia da
Informação e Comunicação) pode favorecer o processo de ensino-aprendizado e propiciar
condições cognitivas ao estudante preparando-o para a inserção no mercado de trabalho.
Como objetivo específico, apresentar a contextualização sobre a tecnologia da informação e comunicação contribuindo para as discussões acerca do uso das TICs nas escolas,
mostrando que auxilia no processo de ensino-aprendizagem proporcionada pelas instituições
de ensino.
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Não se tratando apenas do uso de um equipamento como algo que se ensina ou que
seja pedagógico, mas abordar as trocas de experiências e práticas ocasionadas nesse processo entre aluno, docente e o uso da TICs como ferramenta para o desenvolvimento de
estudantes com perfil que compartilhe com a sociedade contemporânea.
Este trabalho justifica-se pela necessidade de apresentar o tema que nos remete sobre
considerações importantes na evolução da Educação a Distância, assim como, o avanço da
tecnologia da informação e comunicação na sociedade, relacionados à área da educação.
A tecnologia tem estado cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, em meio às repentinas mudanças ocasionadas pela globalização. O uso dessa ferramenta tem se tornado
essencial na comunicação e na disseminação de conhecimento relacionadas à educação, e
com isso temos grande número de cursos sendo oferecidos na modalidade a distância.
Podemos dizer que a tecnologia tem proporcionado a construção do conhecimento devido a integração do seu uso com as metodologias aplicadas, considerada como nova forma
no processo do ensino e da aprendizagem. Sendo isso, as instituições de ensino têm-se deparado com um grande desafio, tornar o ambiente de ensino a distância, interativo e didático
para que o estudante transforma esse conhecimento para a prática do mercado profissional,
passando para o professor um papel importante a desempenhar, o de facilitador das informações, concedendo conteúdos centrado em um ambiente mútuo professor e aluno.
Quanto a problemática, centra-se na atualidade que muitas mudanças estão ocorrendo
com maior velocidade do que antes, principalmente no meio empresarial e na sociedade, o
que requer transformações de maneira mais expressiva na área da educação, sendo essas
responsáveis pelo processo de desenvolvimento dos indivíduos que ingressam no mercado
profissional.
O desafio do sistema de ensino é apresentar novos modelos para a educação, mais
atrativos, caracterizando um novo pensar, que possibilite melhorar a qualidade, eficiência e
eficácia desse profissional no mercado de trabalho. Para tanto, o uso da tecnologia da informação e comunicação em cursos de educação a distância são insuficientes para o processo
de ensino-aprendizado, se não houver a interação dos conceitos ensinados com uma dinâmica prática e didática entre o educador e os estudantes.
Não é intenção deste artigo tratar sobre o uso das ferramentas pelas instituições, porém
esclarecer sua funcionalidade, sendo necessário ter uma interação por parte dos docentes,
com didáticas, troca de experiências e instrumentos práticos para engajamento do estudante,
que resulte em novas formas de aprendizado e preparação dos mesmos para atuarem no
mercado de trabalho.
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TIC -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Revendo os tempos primórdios, com a inserção da tecnologia o homem evoluiu, passou
a viver em sociedade e desde então passou a se
comunicar com os outros em diversas formas.
Muito se inventou para o desenvolvimento de
novas técnicas, até a criação dos novos meios
de comunicação e informação através da tecnologia. Os computadores e outros equipamentos
tornaram insubstituíveis e de grande importância
para a sociedade.
Sancho e Hernández (2006, p.20-21) destacam:
[...] tende-se a se pensar que as tecnologias digitais de informação e comunicação fazem surgir novos paradigmas
ou perspectivas educacionais e ajuda a
explicar por que praticamente todas as
perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem podem argumentar que encontram
no computador um aliado de valor inestimável (SANCHO; HERNÁNDEZ, 2006,
p.20-21).

Por meio deste é possível dizer que as tecnologias têm finalidade de melhorar os recursos
midiáticos utilizados para a disseminação de conhecimento, o que vem modificando os conceitos que a sociedade educacional tem ao longo
da história, dessa forma, podemos considerar
que a TIC é mais uma ferramenta no processo
para a área da educação.
As mudanças acarretadas pela inserção
das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem fazem parte dos discursos didáticos, pois o uso dessas não é apenas um meio
de apoio ao professor, mas uma necessidade da
prática pedagógica, trata-se de um novo método
ou nova técnica de ensino (FOLTRAN & MACEDO, S.I.).
Os autores completam que, com todo o
avanço tecnológico novas exigências surgem
nos setores do trabalho, é preciso ter agilidade,
liderança e rapidez para a tomada de decisões

entre outros aspectos. O conhecimento das tecnologias veio integrar o cidadão com o meio social.
Vale ressaltar que além disso, o cenário
sócio-político econômico deste início de século, juntamente com a globalização econômica,
determinou a necessidade de comunicação de
forma mais ágil.
Para Preti (1996) explica que o fenômeno
da tecnologia se deu, devido à expansão populacional e principalmente às lutas das classes
trabalhadoras que necessitam de acesso à educação, exigindo assim, mudanças em nível da
função e consequentemente a estrutura escolar.
A educação a distância, surgiu, com novos desafios, o que permitiu a abertura de possibilidades educacionais e acesso do saber,
com flexibilidade de horário e escolha de cursos
conforme interesse e necessidade de cada indivíduo, seja em ensino médio ou superior que
auxiliarão em conteúdo, conceitos, teorias e experiências voltado para o mercado de trabalho
(OLIVEIRA & SILVA, 2012).
Enfim, também se considera que a utilização das tecnologias na educação é inovadora,
porém, seus recursos devem ser utilizados para
desenvolvimento de uma melhor compreensão
e construção de conhecimentos, não deve ser
utilizado apenas como facilitador de tarefas, o
mesmo deve fazer parte da prática pedagógica
do ensino aprendizagem dos discentes.
Os autores afirmam que as tecnologias da
comunicação e informação são como uma ferramenta pedagógica cujo objetivo é criar um ambiente interativo que facilita ao estudante, diante
de um estudo de caso, investigar, levantar hipóteses, testá-las criar ideias e assim construir novos conhecimentos (FOLTRAN & MACEDO, S.I).
Vamos a seguir dar explicações sobre
educação a distância e mercado de trabalho,
destacando a necessidade das práticas pedagógicas para o desenvolvimento do indivíduo.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Cada vez mais, as instituições de ensino
têm ofertado a educação a distância, desde o ensino técnico profissionalizante, cursos de graduação, pós-graduação, livres, entre outros, possibilitando interatividade simultânea ou em momentos
diferentes de informações e conhecimentos pelos
recursos da internet.
Vale ressaltar que na educação a distância
inúmeros decretos, leis e portarias são escritos,
avaliados e examinados pelo Ministério da Educação (MEC) para garantir seu funcionamento, reconhecimento e segurança aos estudantes dessa
modalidade, da mesma forma que o ensino presencial, oportunizando sua formação.
A EaD é regulamentada pelo Decreto-Lei
nº 2.494 de 10 de fevereiro de 1998, tornando
os cursos com maior credibilidade na hora da escolha e organização das instituições. Os cursos
nessa modalidade propiciam ao estudante autogerenciamento dos estudos, pois existe maior liberdade na escolha do horário para estudar.
Para melhor explicar, o MEC (2017) disponibiliza a regulamentação conforme segue:
No Brasil, as bases legais para a modalidade de educação a distância foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de
20 de dezembro de 1996), que foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05 (que revogou
o Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro
de 1998, e o Decreto n.º 2.561, de 27
de abril de 1998) com normatização definida na Portaria Ministerial n.º 4.361, de
2004 (que revogou a Portaria Ministerial
n.º 301, de 07 de abril de 1998), (MEC,
2017).

As orientações contidas nesta normatização
devem ter a função de norteador para subsidiar atos
legais no que se refere aos processos específicos
de regulamentação, supervisão e avaliação dessa
modalidade (MEC, 2017).
A expressão ambiente virtual de aprendizagem (AVA), oferece flexibilidade na busca dos conceitos, textos, imagens, vídeos, simulações, discussões, entre outros que venham a facilitar o trabalho

docente e discente de maneira significativa para a
aprendizagem do indivíduo.
Para um melhor entendimento das modalidades da educação temos Moran (2002) que explica:
na educação temos três formatos a saber: presencial; semipresencial e educação a distância. A educação presencial é considerada como cursos regulares, em qualquer nível. O semipresencial as aulas
são divididas parte em presencial sendo outra parte
a distância, e por último a educação a distância em
que alunos e professores estão separados, ou seja,
em ambientes diferentes, podendo ou não acontecer em horários diferenciados um dos outros.
Nesse sentido, o artigo tratou-se de limitar
apenas na educação a distância modalidade semipresencial, por apresentar um modelo sobre as experiências da autora.
Na sequência será tratado sobre o mercado
de trabalho que cada vez mais vem se transformando para atender as exigências dos clientes e consumidores, dando foco na mão de obra com melhor
qualificação, pois é fundamental para o sucesso organizacional.

O MERCADO DE TRABALHO
O trabalho, ação da humanidade existiu
desde os tempos primórdios, mas que ao longo
do tempo tem mudado, seja nas formas e condições. O mercado de trabalho é determinado pelas empresas e o que elas podem oferecer aos
seus trabalhadores, quanto maior forem em números as organizações, maior será a quantidade
de mão de obra ofertada por elas, com vagas e
oportunidade de emprego (RIBEIRO, 1995).
Nesse contexto, já com a construção de
um mundo globalizado e o acesso às tecnologias da informação e comunicação a força de
trabalho dos colaboradores ainda é indispensável. As empresas precisam da força de trabalho
e pessoas precisam das organizações, com isso
temos a relação comum entre o mercado de trabalho e recursos humanos (MARRAS, 2000).
Para Chiavenato (1999, p.82), explica que
“o mercado significa o espaço de transações, o
contexto de troca e intercâmbios entre aqueles
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que oferecem um produto e serviço e aqueles
que procuram um produto e serviço.” Trata-se do
conceito de que o mercado de trabalho e de recursos humanos dependem um do outro, como
mencionado por Marras (2000).
Segnini (2000) ressalta a importância da
flexibilização da força de trabalho, onde os trabalhadores devem estar qualificados para ocuparem postos de trabalho considerados essenciais
para os processos produtivos. A educação e
sua formação profissional são questões centrais
para possibilitar a competitividade e intensificar
a concorrência. Dessa forma, os colaboradores
permanecem em suas posições evitando o desemprego.
Assim, a dinâmica do mercado de trabalho, Oliveira (2012) trata-se de vagas de emprego disponíveis. Atualmente, deparamos com um
mercado cada vez mais competitivo, tornando
necessário oferta de mão de obra que cumpre
seu papel em questão de quantidade e qualidade solicitadas pelos avanços da dinâmica do
trabalho. Diante da complexidade, vale destacar
que as empresas têm exigido cada vez mais,
pessoas capacitadas.
Neste contexto, a educação a distância,
tem grande influência da educação e acesso às
tecnologias, que podem auxiliar o aluno a conectar-se com conteúdos colaborativos para a
preparação no mercado profissional.
Dessa forma, insere-se às diversas formas de educação a distância como provedora
do desenvolvimento dos indivíduos para exercer
uma função com qualidade. Entende-se que a
modalidade EaD - educação a distância é uma
nova possibilidade de educação desde que seja
conduzida por um projeto pedagógico para o andamento desse processo.
Será apresentado em seguida algumas
práticas utilizadas em um curso técnico de educação a distância na modalidade semipresencial,
aplicada em aulas presenciais, em que descreve
uma metodologia direcionada para o mercado
profissional dos estudantes.

CURSO TÉCNICO EAD SEMIPRESENCIAL EM ADMINISTRAÇÃO
O artigo tem por base explicar essa temática, onde foi utilizado como modelo uma turma
de sala oferecida na modalidade EaD semipresencial técnico em Administração, se trata de aulas presenciais e a distância, com o suporte de
uma professora mediadora (autora deste artigo)
e de Ambiente Virtual de Aprendizagem, tal conteúdo virtual é estudado e acompanhado pelos
alunos, fora do horário das aulas presenciais.
O curso, é oportunizado aos estudantes,
dois encontros na semana, onde se realizam as
aulas e orientações presenciais. Por se tratar de
um curso semipresencial, o estudante tem acesso à internet em laboratório de informática na
instituição em que é matriculado.
Desse modo, as tecnologias são utilizadas
como ferramentas para o mecanismo de mediação do processo ensino-aprendizagem, tendo
como apoio um professor mediador/tutor que
faz a interação comunicativa entre os participantes, agindo em torno dos conceitos e práticas
vivenciadas e pela troca de experiência dos discentes.
Muito diferentemente do que se costuma supor, os aprendizes possuem acesso aos
conteúdos, são estimulados à leitura, à problematização e ao mesmo tempo reflexão sobre o
material pedagógico. Dessa forma, e ao mesmo
tempo, se sentem imersos ao espaço virtual o
que os impulsiona a alcançarem os objetivos
pedagógicos do curso e ao mesmo tempo as
práticas empreendedoras.
Nos encontros presenciais, os mesmos
são encorajados a aprendizagem com autonomia, pois, nas respostas comentadas, tem acesso a alternativa para a realização das atividades,
onde cria-se domínio para a interpretação das
informações obtidas.
A proposta curricular, ocorre em três módulos de seis meses cada módulo, onde são utilizados vários estudos de caso reais na área de
negócios e empreendedorismo.
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Observa-se que esse tipo de abordagem,
debatida de forma simples, permite que os estudantes cheguem à compreensão intuitiva do problema, que de certa forma ilustram os conceitos
aplicados. Ou seja, o aluno vivencia ao mesmo
tempo a teoria e a prática, desenvolvendo a capacidade de resolução de problemas.
Também, nos estudos de caso aplicados, o
estudante tem a oportunidade de vivenciar fatos,
o que pode possibilitar a ele buscar soluções, relevantes a determinadas questões que ocorrem
na vida profissional.
Na ocasião, utilizou-se uma metodologia
que combina com a educação a distância, porém direcionado para o mercado de trabalho. As
aulas, baseiam-se em teorias conforme o plano
pedagógico. Porém, tratou-se de dinâmicas e de
práticas que são aplicadas no dia a dia das empresas, como apresentadas e nas atividades individuais ou em grupo, o que pode favorecer ao estudante a adquirir conhecimentos e habilidades.
Sendo assim, esse modelo nos leva à reflexão, que as atividades focadas na troca de experiências por eles, em que expõe várias situações
reais, é fundamental para a aquisição do conhecimento. Também, ressaltamos que o curso, por ser
aprendido em ambiente virtual de aprendizagem
em laboratório de informática, possui certa flexibilidade na busca de modelos exemplares para
enriquecimento dos assuntos que são tratados.
Pode-se dizer que a metodologia aplicada
nessa modalidade semipresencial tem cooperado na evolução do processo educativo, o que
permite ao estudante apresentar as habilidades e
competências para o mercado de trabalho.

COS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGI-

Parte-se de uma abordagem qualitativa,
que segundo Gil (2010) define-se pela investigação voltada para aspectos qualitativos de uma
determinada questão, e que não são apresentados com recursos estatísticos. Também, foram
realizados levantamento bibliográfico para potencializar o conhecimento abordado neste estudo.
É válido apresentar que também será utilizado nesse artigo a metodologia de observação
direta, sendo explicado por Lakatos e Marconi
(2002) como instrumento básico de coleta de
dados, importante para qualquer conhecimento.
Essa modalidade trata-se de uma observação assistemática, ou espontânea, simples,
ocasional por ser obtido por meio de uma experiência casual, sem que tenha antecipado quais
aspectos seriam relevantes para serem observados. Mesmo não fornecendo dados definidos,
é de grande utilidade para levantamentos das
informações.
Toma-se como modelo para esse artigo, a
observação sobre as aulas de um curso técnico
em administração na modalidade EaD semipresencial, para subsídio das práticas aplicadas relacionadas com as expectativas do mercado de
trabalho. Delineia-se a partir da experiência da
autora como mentora do projeto.
Os dados apresentados foram obtidos
por meio de observação em sala de aula, nos
encontros presenciais, oferecidos em dois dias
na semana, bem como o método aplicado pela
mentora em momento presencial nas aulas.

O emprego da tecnologia passa a ser um
importante fator, porém, como já mencionado,
não a principal finalidade. A transmissão e a comunicação do conhecimento propiciam a troca
de ideias e reflexão, o que cria um conhecimento.
Portanto, a interação entre o cursista torna-se um
elemento fundamental para o desenvolvimento
das novas técnicas e práticas para a vida profissional, pois a transferência de domínio abre diversas possibilidades de resultados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da tecnologia da informação e comunicação vem sendo tratada como
assunto constante nas instituições educacionais, de modo, a despertar nos indivíduos uma
nova alternativa em ambiente inovador.
Como marco para a reflexão sobre a educação a distância observa-se no contexto que
existem vários desafios impostos, a comunicação através das tecnologias disponíveis, passam a ocupar espaço na vida social e cultural das pessoas e do mercado de trabalho.
Nesse contexto globalizado, podemos concluir que somente o uso da tecnologia não
basta, deve existir segundo os autores novas formas de organização social-cultural e institucional, gerando então, novas oportunidades, que referenciam dimensões da comunicação,
gerando um fluxo de qualidade das mesmas e bons resultados tanto para os estudantes
como para o sucesso das organizações.
Não temos dúvidas que a tecnologia da comunicação tem feito mudanças comportamentais em função da nova linguagem adquirida por elas, eliminando barreiras facilitando
trocas e migração de ideias, emergindo novas formas de valores entre as quais se destacam
a inovação.
Porém, na análise do estudo, nos leva a reflexão e mostra que as atividades focadas
no estudante e a troca de experiências vivenciadas por eles, em que expõe experiências da
realidade organizacional, é fundamental para a aquisição do conhecimento prático.
Também, confirmou-se que a globalização foi responsável pela alteração das relações
entre o mercado de trabalho e a necessidade de os indivíduos estarem mais bem qualificados para poder atuar nesse mercado de trabalho, porém, embora seja realidade, esses
dados não se confirmam pela pouca profundidade da pesquisa em questão.
Ressaltamos que o curso, por ser aprendido em ambiente virtual de aprendizagem, ou
seja, em laboratório de informática, e por ser da modalidade semipresencial, propicia certa
flexibilidade na busca de modelos exemplares, para enriquecimento dos assuntos tratados.
Preparar o estudante para o mercado de trabalho depende muito das ações oportunas
que são tratadas e apropriadas a modalidade de ensino, no caso tratamos da educação a
distância com encontros presenciais.
Trata-se da investigação de campo que destacou questões como a autonomia do estudante na discussão por alternativas de solução para os problemas, na interpretação de textos
sobre os estudos de caso e na troca de experiências com a professora e colegas da turma,
tanto de forma presencial ou no ambiente virtual.
As contribuições do estudo têm a intenção criar elementos para serem discutidos sobre
ações que oportunizam os alunos dos cursos tradicionais ou a distância a melhor preparação, que resultem em competências que satisfaçam as demandas empresariais e que ao
mesmo tempo amplie as formas de aprendizagem.
Enfim, o papel do professor nesse novo tempo passa a ser de um
facilitador das informações, das habilidades e das competências, com o
uso da tecnologia, para atuarem no mercado profissional, pois colabora
para que o indivíduo tenha informações práticas e direcionadas para seu
aprendizado.
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O PAPEL DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO COTIDIANO
ESCOLAR
RESUMO: O presente artigo traz uma discussão a respeito da atual situação da gestão escolar no ensino público brasileiro e seus desafios quanto a uma gestão democratizada
que influi diretamente na construção de um espaço escolar mais eficaz e participativo a
fim inovar transformando o ambiente educacional em tempo de redefinição do papel do
Estado que necessita de mudanças e aprimoramento para enfrentar os novos desafios
que cercam a educação nos dias atuais. A escola tem seu papel fundamentado dentro
da sociedade e sua participação ativa que influencia diretamente o futuro de uma nação,
portanto, o tema que será abordado neste artigo muito tem haver com a atual situação
do país, em que os conflitos de ideias e ideais se fundem, a necessidade de participação
ativa da sociedade nas tomadas de decisões que direta ou indiretamente se relacionam
com a construção de uma sociedade civil mais democrática nas quais todos têm consciência da importância de decidir coletivamente o que é melhor para todos.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Democratização; Ensino Público.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo deste artigo é compreender e ressaltar a importância de um espaço democrático na educação pública brasileira nos dias atuais. A gestão vem sendo
cada vez mais cobrada e exige mudanças com a participação ativa de todos os
envolvidos no ambiente educacional.
Como isso é possível? Há um caminho já trilhado? De que maneira o gestor garante
um processo eficaz? Estes questionamentos nos levam a raciocinar quanto ao percurso infinito da transformação do ambiente educacional, que parte do princípio de que quanto maior for
à vontade e o entendimento e entrosamento, maior será o desenvolvimento para o sucesso.
A gestão pública brasileira necessita o quanto antes de uma nova visão quanto à forma
de gerir. É importante salientar que a prática de gerenciar uma instituição educacional de
qualidade, requer do gestor uma predisposição à mudança, portanto este artigo tem a intenção de entender e auxiliar no entendimento dessas mudanças que nem sempre são fáceis,
mas, imprescindíveis para o desempenho e desenvolvimento de uma gestão mais eficaz.
Em uma gestão democrática, os envolvidos têm participação ativa na tomada de decisões da unidade escolar, e, baseado em autores que desenvolvem esse tema, facilitar entendimento do processo de construção de uma gestão democrática, tais mudanças podem ser
amenizadas se a gestão e os envolvidos no processo souberem compreender e aceitar sua
real importância.
Valorizar e empreender com ousadia é fundamental para que novas ideias e novas
propostas possam ser colocadas em prática. Não há mudança realmente significativa, se
não houver disposição para que ela aconteça, não há resultados esperados, se não há uma
participação de todos os que nela acreditam. Neste artigo, busca-se um melhor entendimento sobre como funciona, a prática educacional participativa, ou seja, um ambiente escolar
gerido de forma coletiva, com participação de funcionários, professores, grêmio estudantil e
demais alunos, comunidade, nas tomadas de decisões do ambiente escolar.
De que maneira essa prática pode ser construída e verdadeiramente funcionar sem
confundir papéis ou pressionar de forma inadequada os envolvidos no processo? É possível desenvolver um trabalho coletivo e participativo sem confundir papéis? Cabe ressaltar
que este artigo, é mais um estudo sobre este grande desafio do nosso século, que com a
evolução da sociedade, exige mudanças positivas e construtivas para que, cada vez mais,
possamos evoluir.
Dar um passo por vez, mas com ousadia e competência para que o processo de ensino aprendizagem possa ser mais próximo da realidade da comunidade que se atende. A
seguir, um artigo bibliográfico, fundamentado por intermédio de pesquisas sobre a gestão
democrática e seus desafios. Um artigo que visa contribuir no processo de construção de
uma gestão democrática de qualidade com ideias e ideais possíveis à realidade da escola
pública brasileira.
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BREVE HISTÓRICO
A democratização da gestão escolar é
um tema atual que vem sendo, cada vez mais,
exigido no âmbito educacional, porém, deve se
ressaltar que esta ideia vem sendo arquitetada
desde a época da constituição de 1988 que,
deu início a uma série de novas leis e tantas
outras reformuladas que destacam claramente
a participação de toda comunidade escolar em
sua construção.
A gestão escolar, uma das demandas dos
movimentos populares na época da Constituinte
de 1987, encontra na Constituição de 1988 e
na Lei de Diretrizes e Bases (1996) uma orientação para que ocorra de forma democrática, com
a participação de profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola e
a participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes (FREIRE, 2009, p.11).
Estas transformações se deram a partir da
importância de transformar a sociedade como
um todo em um momento em que o país acendia uma nova visão de viver em comunidade, em
participar mais ativamente no processo, diretas
já. A educação é um fator transformador, nela
inicia-se a maior parte dos processos de mudanças e reflete diretamente em todo contexto
da nação. A educação transforma e influencia
de maneira direta nas demais transformações,
uma vez que, é na escola que o indivíduo, notadamente, exercita sua cidadania.
A constituição de 1988 e posteriormente
a Lei de Diretrizes e Bases orientam e auxiliam
na fundamental importância de uma gestão em
que há a participação democrática ativa. A construção de um Projeto Político Pedagógico (PPP)
coletivamente é a garantia de um início gestor
democrático.

O PPP é obrigatório e essencial para que
haja um diálogo entre os envolvidos nesse longo
caminho, à gestão democrática. Cabe salientar
que após a Constituição, esse processo de democratização da gestão não se deu como imediato, a ideia foi sendo cada vez mais avaliada,
estudada e aprimorada no decorrer de décadas
até os dias atuais.
Neste processo as leis e emendas foram
sendo articuladas e estudadas por renomados
autores para que hoje, possa ser um instrumento
de apoio eficaz para o aperfeiçoamento dentro
da comunidade escolar.

O GESTOR
Dentro de todo este contexto, existe o papel do gestor, ele, deve ter claro sua real importância e acreditar que em uma gestão democrática, seu trabalho será mais valorizado e, melhor
desempenhado, não deixando de ser peça fundamental dentro do processo que caminha para
a gestão democrática, sendo assim, continuará
sendo ativo em tomadas de decisões e em garantir o bom andamento educacional.
Nas escolas eficazes, os gestores agem
como líderes pedagógicos (apoiando o estabelecimento das prioridades, avaliando os programas pedagógicos, organizando e participando
dos programas de desenvolvimento de funcionários e também enfatizando a importância dos
resultados alcançados pelos alunos).
Também agem como líderes em relações
humanas, enfatizando a criação e a manutenção
de um clima escolar positivo e a solução de conflitos – o que inclui promover o consenso quanto
aos objetivos e métodos, mantendo uma disciplina eficaz na escola e administrando disputas
pessoais (EBERTS & STONES, 1988, p. 25).
A liderança é algo necessário em quaisquer grupos que almejam objetivos, é necessário haver o papel do líder (gestor) para que haja,
sobretudo, um consenso. Por isso o gestor segue com suas obrigações e ações zelando para
que tudo transcorra de forma democrática.
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A forma de gerir tende a ser mais pacífica
e aceitável à medida que há a participação da
equipe na construção dos projetos e atividades
corriqueiras que envolvem o âmbito educacional.
Descentralizar é um tema discutido com
frequência na escola pública brasileira, programas e projetos para que haja mais autonomia
dentro da escola é tema recorrente em seminários e simpósios no qual o foco principal é a
democratização da educação.
Profissionais de diversas áreas dialogam a
respeito desse processo que caminha a passos
lentos para que transforme definitivamente a escola em um lugar de todos e para todos, no qual
os envolvidos neste processo se sintam parte
dele, como protagonistas, e não apenas como
coadjuvantes.
A prática da autonomia demanda, por parte dos gestores da escola e de sua comunidade,
um amadurecimento caracterizado pela confiança recíproca, pela abertura, pela transparência
e pela transcendência de vontades e interesses
setorizados ou pessoais, em nome de um valor
maior que é a educação de qualidade para os
alunos (LUCK, 2006, p.86).
E é isso que a sociedade exige cada vez
mais, a qualidade na educação, um desenvolvimento além do que já estão sendo trabalhadas
ordinariamente, mudanças de postura, mudanças de hábitos que outrora faziam tanto sentido
e que hoje, não mais fazem sentido quando o
que entra em questão é a formação básica do
ser humano.
A proposta é clara, tudo o que diz respeito
ao desenvolvimento e ação escolar devem passar pelo crivo dos envolvidos nela, mas, na teoria tudo se encaixa harmoniosamente, o desafio
é colocar em prática. Talvez, o maior deles seja
convencer todos, ou uma maioria, sobre o quão
precioso é benéfico seria se todos pudessem
participar das decisões efetivas da escola.

O fato mais intrigante nesta busca é achar
o eixo norteador, o que de fato faz com que o
indivíduo deslanche para o caminho da mudança, apesar de muitos estarem cansados do cotidiano rotineiro, este se faz mais fácil do que as
mudanças, esta segunda requer muito esforço e
determinação (COSTA et al. 2006).
O primeiro passo então seria ouvir os envolvidos e tentar achar um ponto para começar,
mostrar a eles que o principal já é feito na teoria
como o regimento interno, o PPP e até as reuniões ordinárias do conselho de escola, APMs
(Associação de Pais e Mestres) e até aquelas
reuniões informais que casualmente acontecem
quando algo precisa ser decidido pelo grupo
(COSTA et al. 2006).
Na gestão participativa, o que entra em
questionamento são as tomadas de decisões,
o processo de desenvolvimento escolar tem
definição de papéis e cada um, no seu mundo
particular, tem seus pais definidos quase que
mecanicamente, afim de não esbarrar na função
do outro e assim sucessivamente (COSTA et al.
2006).
Há fatores imprescindíveis na história da
educação brasileira que devemos levar em consideração e que são primordiais para entender
o motivo pelo qual há resistência e comodismo
em mudar: a hereditariedade e o conformismo,
a comodidade e o padrão ditado pela sociedade, e, não menos importante, a forma como fomos condicionados a não mudar (COSTA et al.
2006).
As mudanças fazem com que os Gestores
Escolares implementem uma Gestão de questões sociais e políticas públicas. Vivenciar junto
à comunidade seus anseios, expectativas, necessidades, compartilhar saberes e ideias para
a transformação de uma educação de qualidade,
e formação social integral (COSTA et al. 2006).
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A participação no Projeto Político Pedagógico e conselho escolar é de muita importância
para todos e principalmente para os envolvidos
nesse processo “a criança”. Pois toda e qualquer melhoria e ou problema é discutida a partir
dessas ações. Trazendo autonomia, transparência, pluralismo de ideias, participação (COSTA
et al. 2006).
A escola passa a ter a missão administrativa, pedagógica e financeira, mais participativa.
Constituem, pois, desafios à competência de diretores, coordenadores pedagógicos e professores: saber gerir, frequentemente, conciliar necessidades individuais e sociais, peculiaridades
culturais e exigências universais da convivência
humana, preocuparem-se com as relações humanas e com os objetivos pedagógicos e sociais a atingir, estabelecer formas participativas
e eficiência nos procedimentos administrativos
(COSTA et al. 2006).
Está clara a importância da participação
da comunidade escolar, e papel do Gestor é facilitar esse intercâmbio utilizando-se para isto o
Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil, Conselhos de Classe,
etc., a fim de melhorar a cultura escolar. O papel
do Gestor, passa a não ser mais o detentor do
poder e sim mediador de conflitos, conciliando
decisões importantes com os sujeitos envolvidos no processo educativo, compartilhando sua
Gestão democrática (COSTA et al. 2006).
Com esta tarefa de ser um Gestor articulador da sua prática, é de grande importância sua
formação continuada em serviço com o intuito
de flexibilizar as ações na unidade escolar, para
sua evolução funcional e profissional (LUCK,
2006).
As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências na
formação do gestor da educação são tão importantes quanto a prática de ensino em sala de
aula. No entanto, de nada valem estes atributos se o gestor não se preocupar com o processo de ensino/ aprendizagem na sua escola.
Os gestores devem também possuir habilidades

para diagnosticar e propor soluções assertivas
às causas geradoras de conflitos nas equipes
de trabalho, ter habilidades e competências para
a escolha de ferramentas e técnicas que possibilitem a melhor administração do tempo, promovendo ganhos de qualidade e melhorando a
produtividade profissional (LUCK, 2006).
O Gestor deve estar ciente que a qualidade da escola é global, devido à interação dos
indivíduos e grupos que influenciam o seu funcionamento. O gestor, que pratica a gestão com
liderança deve buscar combinar os vários estilos como, por exemplo: estilo participativo que é
uma liderança relacional que se caracteriza por
uma dinâmica de relações recíprocas; estilo perceptivo/flexível que é uma liderança situacional
que se caracteriza por responder a situações
específicas; estilo participativo/negociador que
é uma liderança consensual que se caracteriza
por estar voltada a objetivos comuns, negociados; e estilo inovador: que é uma liderança prospectiva que se caracteriza por estar direcionada
à oportunidade, isto é, à visão de futuro (LUCK,
2006).
O gestor deve saber integrar objetivo,
ação e resultado, assim agrega à sua gestão
colaboradores empreendedores, que procuram
o bem comum de uma coletividade. Atualmente, as escolas necessitam de gestores capazes
de trabalhar e facilitar a resolução de problemas
em grupo, e para que isso ocorra é necessário
que o gestor saiba ouvir e delegar os afazeres
(LUCK, 2006).
O gestor que atua democraticamente sabe
ouvir e aceitar opiniões e com isso ponderar e
discutir para que haja a melhor saída que beneficie a escola. Para que se tenha, de fato, uma
gestão democrática e com isso participativa, a
comunidade escolar deve estar comprometida
com a proposta da escola, e para isso deve conhecer e participar da produção e execução de
todos os projetos existentes dentro da escola
(LUCK, 2010).
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É a comunidade escolar que irá apoiar as
ações do gestor e colaborar na administração
da escola. Os diretores participativos baseiam-se no conceito da autoridade compartilhada,
cujo poder é delegado aos representantes da
comunidade escolar e as responsabilidades são
assumidas por todos (LUCK, 2010).

A autonomia da escola não deve ser um
discurso vazio. Define-se em função de prioridades, visa reverter a baixa produtividade do
ensino e deve estar comprometida com a meta
da redução da repetência e com a melhoria da
qualidade do ensino.

Ao falarmos em gestão democrática estamos propondo uma educação com um relevante
valor social, ou seja, uma escola construída a
partir de uma ação coletiva, cujo objetivo maior
é formar cidadãos responsáveis e honestos
(LUCK, 2010).

Fica claro que a gestão democrática deve
sempre andar de mãos dadas com a autonomia,
pois sem ela a gestão não ocorre porém tem
que se respeitar a autonomia daqueles que fazem parte da Unidade Escolar, para que assim
haja democracia quanto aos assuntos discutidos
e executados (LUCK, 2010).

Mais do que um administrador que cuida
da parte burocrática como orçamentos, calendários, vagas entre outros, quem dirige a escola precisa ser um educador, precisa conhecer
a fundo a educação e seus princípios, pois serão esses que irão nortear suas atitudes (LUCK,
2010).

A prática da gestão escolar brasileira teve
como base o modelo administrativo classista, ou
seja, a administração básica de qualquer grupo,
seguindo o modelo tradicional do taylorismo e
do fordismo, onde os gestores centralizavam as
decisões sobre o trabalho e o trabalhador sob
práticas autoritárias (LUCK, 2010).

É conhecendo o movimento da unidade
escolar que o gestor irá se tornar um líder, um
líder que sabe ouvir e que sabe ajudar e ser
ajudado nos momentos certos. Até bem pouco
tempo, o modelo de direção da escola, era o
de diretor submisso aos órgãos centrais, e seu
papel se restringia a de guardião e administrador de determinações estabelecidas pelas instâncias superiores (LUCK, 2010).

Infelizmente o que ocorre é que em muitas escolas, a gestão democrática só ocorre no
papel, ou seja, não tem a efetiva participação de
todos nas escolhas e administração da unidade
escolar. Isso prejudica e muita a escola, pois o
poder fica centrado somente na mão de uma
única pessoa, e assim não é possível fazer com
que todos conheçam e participem da vida da
escola (LUCK, 2010).

A intensificação sobre a autonomia da
escola se deu a partir da década de oitenta,
quando tomaram posse os primeiros governadores eleitos pelo voto direto. O debate sobre
a autonomia da escola toma corpo e possibilita
modificação na terminologia e avaliação da atuação administrativa, que passa a ser denominada como gestão e, mais particularmente, gestão
democrática (LUCK, 2010).

Para que as escolas públicas melhoram
e seja realmente tenham condição de construir
cidadãos conscientes e honestos, a escola deve
praticar a gestão democrática, para que assim
possa colocar em prática o perfil do cidadão que
tem o direito de opinar e decidir de forma democrática o melhor caminho para que a escola
alcance os objetivos esperados e já discutidos.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

202

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

A concepção democráticoparticipativa se
adapta na relação existente entre setores da escola, pois estes devem conversar entre si, para
que assim os objetivos se tornem comuns e não
somente relativos a um determinado setor da
unidade. Para que a escola tenha objetivos estes
devem ser traçados com todos que compõem a
escola, para que os objetivos não sejam propriamente de uma pessoa, e sim de todos que se fazem presentes dentro da escola (CHAUÍ, 1983).
Quando criamos objetivos, criamos responsabilidades que estão embutidas para a realização e alcance dos objetivos traçados. A gestão escolar democrática tem como característica
principal a relação humana, pois será a partir
dessa relação que as discussões e planejamentos irão ocorrer de forma homogênea (CHAUÍ,
1983).
Os objetivos sociopolíticos da ação dos
educadores voltados para as lutas pela transformação social e da ação da própria escola de
promover a apropriação do saber para a instrumentação científica e cultural da população, é
possível não só resistir às formas conservadoras
de organização e gestão como também adotar
formas alternativas, criativas, que contribuam
para uma escola democrática a serviço da formação de cidadãos críticos e participativos e da
transformação das relações sociais presentes
(CHAUÍ, 1983).
O esforço de todos os envolvidos dentro
da escola é que coloca em prática a participação coletiva, isso é fundamental para efetivação
de um ambiente democrático na escola. Se a
escola tem como objetivo maior formar cidadãos
honestos e críticos, a mesma tem por obrigação
de ter um ambiente que proporcione isso, e para
que isso ocorra é necessário que haja um ambiente democrático (COSTA et al. 2006).

Valores como inclusão, justiça, participação e diálogo são próprios da democracia, e
devem estar presentes na gestão democrática.
Quando se age de forma democrática, estamos
valorizando a diversidade existente dentro do
ambiente escolar (CHAUÍ, 1983).
Assim, para que se possa praticar a gestão democrática, é necessário um ambiente saudável, onde o convívio seja harmonioso e haja
respeito entre todos que convivem na Unidade
Escolar.

A SOCIEDADE
Desde os primórdios, o ser humano vem
sendo estruturado para seguir os passos uns
dos outros, como podemos notar no processo
de desenvolvimento humano, o pai ensina ao filho e assim a família atravessa gerações. Fato é
que este modelo deixou de ser regra e passou
a ser exceção em boa parte das famílias brasileiras, o modelo de família mudou e o que nos
aparece mais nitidamente são famílias das mais
diversas formas, religião, condição sexual e financeira, e formação (THIN, 2006).
Outro fator é a questão do comodismo,
somos condicionados a aceitar o que nos é imposto e por isso não nos mobilizamos para sair,
mudar, aceitamos condições impostas por uma
doutrina que já não se faz mais verdadeiramente eficaz e satisfatória. O clima institucional e a
cultura organizacional da escola expressam a
personalidade institucional e determinam a real
identidade do estabelecimento de ensino, aquilo
que de fato representa, uma vez que se constitui em elemento condutor de suas expressões,
de seus passos, de suas decisões, da maneira
como enfrenta seus desafios, como interpreta
seus problemas e os encara, além de como promove seu currículo e torna efetiva sua proposta
político-pedagógica. (LUCK, 2011, p.30).
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A comunidade escolar como protagonista
no desenvolvimento da educação quer e precisa
de transformações, é necessário quebrar o tabu
acerca de que a escola pública não tem qualidade, em que a escola pública não tem propriedade e até mesmo não tem condições favoráveis à
gestão democrática (THIN, 2006).
Aquela antiga ideia de que na periferia
não há maior desenvolvimento por questões sociais, já não emplaca mais. Hoje, essa população precisa inovar, acreditar e participar deste
processo no ambiente escolar. O nosso desejo,
reconhecidamente ingênuo, tem como objetivo
uma escola que, comprometida com os trabalhadores e os excluídos, para além das políticas
educacionais restritivas, pudesse tomar como
referência as positividades presentes nas mudanças que ocorrem no mundo do trabalho para
construir um novo projeto pedagógico, o qual,
rompendo com a lógica da racionalidade financeira, formassem os cidadãos de novo tipo, intelectual, técnica e eticamente desenvolvidos e
politicamente comprometidos com a construção
da nova sociedade (FERREIRA, 2013, p.72).
Muito mais que um papel instrutor, a escola hoje tem um desafio maior, transformar o
espaço educacional em local de debates, discussões, aprendizagem, desenvolvimento e ético. O gestor neste momento se faz necessário e
fundamental e a gestão democrática entra como
um respiro para que tais mudanças ocorram e
se efetivem com qualidade. Quando se tem um
foco e um crédito no que se é proposto, torna-se
muito eficaz a mudança (FERREIRA, 2013).
Sua solidificação se fará naturalmente
uma vez que compreendida a real proposta e
sua importância, a escola irá, gradativamente, se
adequando aos novos rumos e modificando o
que for necessário para que de adequa a sua
realidade. Esta realidade tem haver com o histórico da escola e de sua comunidade, o que ela
quer? O que ela precisa? Quais as prioridades?
Quais são os desejos? Estão em acordo com o
PPP?

É importante saber que tais mudanças devem ser feitas dentro das leis e com ética, não
se pode transformar um ambiente educacional
em um local inapropriado para a finalidade pelo
qual ela existe (FERREIRA, 2013).
Outra mudança fundamental neste processo é que este desenvolvimento deve centrar em
ideias e não em indivíduos como expressa LUCK
(2013), “ideias constituem concepções que norteiam o comportamento e a ações de pessoas”,
entendida esta questão no qual o individual não
deve ser o eixo e sim as ideias que são apresentadas, é possível seguir caminhando neste processo evolutivo tão promissor, o coletivo sendo
observado com real importância, sendo valorizadas as ideias e apresentando resultados que
são fundamentais para que haja aprimoramento
no futuro. No decorrer do processo educacional
brasileiro, o ensino aprendizagem vem sendo
reavaliado, transformado e estudado por várias
gerações e, em particular, sendo questionado
quanto à sua eficácia (LUCK, 2013),
O que podemos observar nestes séculos
de modificações e evoluções é que indiscutivelmente a família tem responsabilidade fundamental para o sucesso do educando. Revistas científicas mostram que a família está cada vez mais
sendo introduzida no processo educacional,
esta prática vem sendo adotada cada vez mais
por instituições de ensino que usam esta importante ferramenta para aprimorar e desenvolver
melhor seu trabalho e auxiliar seus educandos
ao caminho tão esperado do êxito educacional.
De acordo com um artigo da Paidéia.
”Quando se trabalha em conjunto com a família,
pode-se abrir um leque de novas possibilidades
e assim facilitar o processo ensino aprendizagem” (SAMARTINI, 1995).
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Este desafio se faz presente em vários
ambientes educacionais do país, as mudanças
estão acontecendo consideravelmente na última década. A comunidade ao entorno da escola deixa de ser meramente funcional, ou seja,
que apenas cumpre a rotina participativa como
em reuniões bimestrais e conselhos meramente
burocráticos e passa a papel principal dividindo
obrigações e participando ativamente das decisões da escola (COSTA et al. 2006).
O educando por sua vez interage de forma
mais ativa e participa assiduamente dentro e fora
da sala de aula, como protagonista juvenil e se
sente parte da escola e não usuário. Os desafios são muitos e o sucesso depende de como é
elaborado, trabalhado e aceito pelos envolvidos
neste processo, é necessário planejar, preparar,
incentivar e, sobretudo inserir teoria e prática de
uma forma progressiva (COSTA et al. 2006).
A comunidade escolar envolve todo e
qualquer membro do ambiente escolar e necessita de preparação de todos os envolvidos no
trabalho diretamente para que tudo transcorra
de maneira eficiente. Neste contexto, devemos
refletir sobre uma prática construtiva que possa
somar e auxiliar no processo de escolarização e
não confundir ou tumultuar o processo vigente
(COSTA et al. 2006).
É necessário pesquisar, avaliar e notadamente detectar se realmente esta prática será
bem quista e aceita por todos os envolvidos, é
preciso ser coerente e ter muita vontade para
fazer as mudanças. O que deve ser ressaltado
neste processo é o que esta comunidade envolvida deseja e precisa e também entender que
cada comunidade tem seu processo e peculiaridade, o histórico não deve ser deixado de lado,
e, todos os envolvidos, devem ser conscientizados do seu importante papel dentro do ambiente
escolar (COSTA et al. 2006).

A história demonstra claramente essa tendência ao assistencialismo puro e imediato e
cabe à escola mudar isso. A escola é um ambiente de vivência e convivência e, portanto, tem
em sua essência a comunidade na qual está inserida, e esta comunidade deve fazer parte dela
com naturalidade e participação ativa, entendendo e valorizando sua importância como agente
ativo e não passivo (COSTA et al. 2006).
O ambiente escolar transforma se significativamente de acordo com a comunidade,
sempre é importante observar as mudanças em
questão e acompanhá-las de acordo com sua
realidade, a comunidade não pode ser a única
protagonista, mas, deve ser introduzida e acreditada como instrumento de grande relevância no
contexto escolar. Saber analisar os acontecimentos e dividir responsabilidades é imprescindível
para alcançar resultados satisfatórios, e, nesse
quesito, os funcionários, os pais e alunos são
fundamentais (COSTA et al. 2006).
O gestor por sua vez, vem unir esse elo
que comporta todos os envolvidos e agraciados com um ensino de qualidade, ele continua
mantendo suas atividades e responsabilidades
exigidas em seu cargo, porém com uma visão
mais ampla e flexível para aceitar, compreender
e direcionar de maneira competente e com reconhecimento de liderança (COSTA et al. 2006).
O profissional que consegue entender
esse papel tem suas metas definidas, estratégias formuladas, e a partir daí, deve buscar envolver toda a comunidade escolar em direção ao
êxito de se obter um ambiente mais democrático
e melhor construído embasado na realidade do
ambiente em que a escola está inserida. Avaliações são necessárias e devem ser analisadas
de maneira criteriosa para que tais desafios sejam, de fato, bons para a escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste artigo, pode se compreender um pouco mais sobre o processo da gestão democrática, se analisar a fundo, o histórico educacional, notamos que, por
vezes, perde se a oportunidade de avanço quando nos esbarramos nos processos burocráticos: regimentos, rotinas, formações antigas, etc.
Esses processos impediram por muito tempo a evolução no ensino e na escola pública
brasileira que se caracterizou por muito tempo num ensino padronizado e regular. Com as
mudanças que ocorreram na sociedade, houve a necessidade de mudar também o ambiente
educacional.
A prática da gestão democrática é uma das mais importantes mudanças no quesito escolar. Há de se considerar que o ser humano se transforma o tempo todo e por isso precisa
de adaptações, modificações e reais motivos para prosseguir.
A gestão democrática vem acrescentar mudanças significativas e beneficiar a todos,
considerando aspectos importantes como o que a comunidade precisa, o que espera e quais
são os verdadeiros fatos relevantes para que o ensino seja de qualidade, quais transformações devem ser efetivadas e como poderá fluir ajustando se à medida que o tempo e as
transformações são necessárias e fundamentais.
Existem maneiras de alimentar o processo e continuar evoluindo, cabe ao gestor à flexibilidade e a comunidade a participação e conscientização de seu papel e da importância
da educação no quadro social. A gestão participativa é um caminho para uma nova visão de
mundo.
É preciso mudar a realidade atual na qual a própria sociedade já demonstra insatisfação, no Brasil, a população clama por mudanças, exigem transformações e querem participar das decisões dentro e fora da escola como sugere a atual situação do país e também
do Estado de São Paulo que está unificando o currículo pautado na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), consolidando o Currículo Paulista que deve estar consolidado em 2020
e traz diversas mudanças para o universo escolar e as escolas que já possuem um encaminhamento à gestão democrática, já estão um passo à frente das demais.
O gestor escolar deve criar meios para solucionar os impedimentos entre a teoria e a
prática, repensando a sua maneira de administrar, se questionando quanto às tomadas de
decisões, se estas estão atendendo as necessidades da comunidade, partindo dele a atitude de trabalho cooperativo ou coletivo, respeitando as opiniões dos participantes do processo educativo. Entretanto as atribuições da gestão escolar estão entre governo e escola.
Conteúdo das metas, superação da heterogeneidade social, compartilharem e distribuir as
responsabilidades, são aspectos fundamentais para consolidar a gestão democrática de um
sistema educativo articulado entre a política educativa e sua concretização.
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No cotidiano escolar o gestor deve priorizar a pluralidade quanto à organização escolar,
proporcionando um processo de inovação. As questões pedagógicas passam a fazer parte
da gestão escolar e as questões administrativas são programadas a partir delas. Gestão
democrática participativa é caracterizada pela forma colegiada de governar. Superando o
modelo de gestão tradicional descentralizando o poder.
Todavia não restam dúvidas que a gestão democrática escolar seja fundamental para
a transformação educativa, constituindo em seu interior a interação e integrando alunos e
entorno no processo de construção democrática escolar por uma sociedade melhor e mais
valorizada.
Para que seja realizada uma gestão democrática se faz essencial o compartilhar ideias,
não ser individualista, trabalhar em conjunto, ouvir e delegar sempre priorizando um ensino
de qualidade onde todos os envolvidos no processo são responsáveis, em minimizar as desigualdades sociais.
Somente a educação pode transformar o indivíduo, inseri-lo na sociedade que cada
vez mais se torna seletiva e exigente. Ações solidárias, recíprocas, participativas e coletivas,
opondo-se às fragmentações e a divisão do trabalho. O espaço escolar é onde a troca de
conhecimento se efetua dentro de uma prática construtiva da democracia no qual a atuação
do diretor é a de articulador do processo organizacional, num contexto cheio de diversidades.
Repensar a escola nesse sentido citado é o grande desafio a enfrentar.
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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.
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

210

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

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.
Desse modo, o objetivo geral deste artigo é pesquisar sobre o estudo de música nos
anos iniciais, tendo como base a musicalização. E 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.
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.
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DA MÚSICA PARA A
MUSICALIZAÇÃO
A música no contesto escolar esta definida como uma linguagem artística, em termos
técnicos Jeandot (1997, p.15) diz que “fazer música é combinar uma série de notas musicais
dentro de uma escala musical”, daí se inclui ritmo, melodia, intensidade e duração o que torna
o ato matematicamente técnico, é complexo pensar em tudo isso enquanto fazemos contagem
de notas, ou então interpreta a escrita de uma
partitura, é necessário concentração e muito interesse de quem o faz. Agora imagine fazer isso
com todos os problemas enfrentados dentro de
uma unidade educacional? Imagina conseguir
concentração absoluta de 35 alunos, nos quais,
muitos deles não consideram interessantes ou
não conseguem fazer uma interpretação musical? Imagina o educador não possuir um local
apropriado para colocar 35 instrumentos na mão
dos alunos. Não é difícil imaginar nenhuma destas problemáticas, porque elas são reais e são
algumas dentre as várias barreiras que o educador encontra ao trabalhar música, utilizando-se
de termos técnicos dentro do ambiente escolar.
O ensino de artes em si deve ser aquele
momento que o aluno aprende sem tensão para
que a criatividade aconteça, é importante que o
aluno aprenda técnicas musicais, e interessante
que ele queira, e que tenha ocorrido um preparo
para desenvolver este querer, para não se tornar
aprendizado sem efetiva participação do educando.
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
fluir é permitir que a criança descubra a música
não por vias tecnicistas instrumentais e sim por
fazeres mais inusitados, com experimentos criativos
Podemos dizer que musicalização é o
encontro do aprendiz com a essência da
música, é a forma pela qual a experiência
musical é vivenciada, independentemente da teorização sobre o conteúdo ou da
capacidade de tocar um instrumento musical (CASCARELLI, 2012 p.05).

Trata-se, sobretudo, de uma experiência
que pode ser lúdica. Ao musicalizar uma história, por exemplo, pode usar uma radiografia para
simular o barulho de um trovão, isso é mexer
com o imaginário utilizando objetos diversos,
como recurso auditivo.
Como já foi descrito anteriormente a música deve ser lecionada por um educador com formação para tal, para musicalizar professor não
necessita ser necessariamente um educador
musical, qualquer educador pode incluí-la em
suas aulas, e como as fases do desenvolvimento
musical estão associadas ao aprendizado escolar pode unificá-los existe uma série de dinâmicas voltadas para este tema, nesta fase escolar
o educando pode aprender música brincando,
jogando musicalizando.

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
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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 (BRASIL, 1997).
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 (BRASIL, 1997).

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 (BRASIL, 1997).
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 (BRASIL, 1997).
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 (BRASIL, 1997).
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.
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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.06) 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 (CASCARELLI, 2012).
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 à 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 estamos construindo saberes e essa versatilidade
que ele se propõe, pode ser encarado como
uma transversalidade sobre isso Hernandes diz:
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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 (HERNANDEZ,
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 aparece como instrumento produtor de som ou se
“prolonga” por meio de um instrumento musical
propriamente dito.
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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).

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

217

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

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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TRABALHANDO LITERATURA INFANTIL POR MEIO DA
LUDICIDADE
RESUMO: O objetivo deste estudo é discutir a importância de trabalhar a literatura na educação infantil através da ludicidade, pois desta maneira há um aprendizado significativo
para a criança, pois o brincar proporciona uma aprendizagem significativa e atrativa que
desperta o interesse do indivíduo para o mundo da literatura. Para sua elaboração, a metodologia apresentada foi a pesquisa bibliográfica, fundamentada em estudiosos renomados, como Vygotsky (2011), Soares (2010), Teberosky (2007) entre outros. A escolha por
este tema justifica-se que professores incentivem a leitura de seus educandos desde a
educação infantil e constatou-se que a ludicidade é uma importante ferramenta na aprendizagem e no despertar do gosto por ler.

Palavras-chave: Literatura; Ludicidade; Educação; Infantil; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

S

abemos que a literatura na educação infantil, fase mais importante de toda a
aprendizagem, desperta muito além da questão da aprendizagem, mas uma atividade prazerosa que deve ser feita em conjunto com a escola e família para que
haja um trabalho significativo para a criança.
Para uma aprendizagem significativa para leitura, o professor pode utilizar a ludicidade,
por meio desta, é que a criança manifesta tudo o que ocorre ao seu redor. Muitas vezes se há
algo que a incomoda no âmbito escolar ou familiar é nesse momento que ela vai interiorizar
seus sentimentos e angústias, por isso o educador que assume essa postura de amizade
deve estar sempre atento a esses sinais dentro de sala de aula, abrir um espaço para que a
criança converse e demonstre o que está acontecendo.
Contudo, além da ludicidade como estratégia de ensino, temos a afetividade que é uma
maneira de garantir um aprendizado de qualidade, pois, por meio desta linguagem, a criança irá compreender o verdadeiro sentido do viver em sociedade, ou de certa forma de ter o
exercício da cidadania. Estes indivíduos que estão em formação precisam ter uma educação
que lhes proporcione valores, o respeito às diferenças existentes, para que tenhamos de fato,
uma escolarização humanizada num mundo que carece de relações afetivas, e que muitas
vezes este indivíduo não recebe em casa tais demonstração de sentimentos.
De que forma a literatura pode auxiliar os processos de alfabetização e letramento de
forma lúdica e prazerosa aos alunos da educação infantil? O objetivo geral do trabalho será
de entender a importância de trabalhar a literatura por meio da ludicidade no ensino e aprendizagem e objetivos específicos os de entender a importância da ludicidade, compreender
como a literatura na educação infantil gera leitores competentes e ainda analisar dados sobre
melhorias de ensino através de estímulos de leitura em uma relação entre a família e a escola,
pois somente a partir desta parceria será possível o estímulo e prazer à leitura.
Esta pesquisa será de cunho bibliográfico e pretende contribuir para que professores
incentivem a leitura de seus educandos desde a educação infantil, fase importante de desenvolvimento e formação do cidadão, por meio de estratégias que viabilizem uma leitura
prazerosa e criticidade.
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A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
PARA CRIANÇA REFERENTE À LETRAMENTO E LEITURA
Para Penna (2008), é a partir da alfabetização e de seu processo que a criança começa a descobrir o mundo e interagir no meio em
que vive, pois assim ela vivenciará situações nas
quais a leitura se fez necessária tornando o mundo em que vive mais real.
Ferreiro e Teberosky (2010, p.276) destacam o papel do professor nessa etapa como
alguém que pode ajudar a criança. Para os autores:
Parte-se do suposto de que todas as
crianças estão preparadas para aprender o código, com a condição de que o
professor possa ajudá-las no processo. A
ajuda consiste, basicamente, em transmitir-lhes o equivalente sonoro das letras e
exercitá-las na realização gráfica da cópia. O que a criança aprende é função do
modo em que vai se apropriando do objeto, através de uma lenta construção de
critérios que lhe permitam compreendê-lo
(FERREIRO; TEBEROSKY, 2010, p.276).

Assim, para Ferreiro e Teberosky (2010),
a aprendizagem deve ser significativa e a construção de seu conhecimento parte sempre da
maneira como o professor está ensinando, pois
é a partir disso que o aluno consegue absorver
o conhecimento passado. Sabe-se que por muito tempo o sistema da aquisição da alfabetização era fonema e grafema ou vice-versa, hoje
e a compreensão e a assimilação entre ambas
com significado.
A alfabetização é um processo bastante
rico e complexo, e muitas vezes se cai na ignorância de pensar que qualquer pessoa que saiba ler e escrever possa alfabetizar uma criança,
esse processo vai muito mais além e depende
de uma boa formação para os professores alfabetizadores nas universidades.

No entanto, infelizmente não é o que ocorre nos bancos da academia, que deixam de enfatizar e trabalhar tais metodologias e isso com
certeza acarreta na vida do educando.
Desta forma, para que se possa valer o
estabelecido pelo Pnaic, que até os oito anos
de idade as crianças estejam alfabetizadas,
se faz necessário uma formação de qualidade
e investimento de políticas públicas na educação. As tentativas paliativas de oferecer cursos
de alfabetização aos professores que estão em
exercício, pode de fato amenizar os problemas
enfrentados nas instituições escolares, contudo,
só será solucionado com um sério investimento
principalmente no que diz respeito à educação
pública.
A alfabetização vai além do cunho social e
cultural, e tem relevância com assuntos pertinentes à globalização e desenvolvimento de uma
nação, e que de fato, houve uma diminuição
considerável nas últimas décadas do número de
analfabetos no Brasil, no entanto, é apenas o começo de uma árdua tarefa.
Contudo, para Teberosky (2007), as práticas escolares de letramento ficam focadas muitas vezes somente à alfabetização e ao ato de
ensinar a ler e escrever, sendo que vai muito
além disso, também está ligado ao conhecimento de mundo. O que acaba resultando em uma
aprendizagem de educação descontextualizada
da leitura e da escrita, não levando a criança à
compreensão significativa é esperada no letramento.
Segundo a visão de Schmidt (2003), a
linguagem oral assume um papel importante na
construção da alfabetização, pois é responsável
pela comunicação e estabelece relações com
o cognitivo. Em contrapartida, existe uma forte
crítica em relação aos meios tradicionalistas de
alfabetização e letramento, pois estes não são
mecanizados, e a criança deve se apropriar da
linguagem escrita pois também é um meio de se
relacionar com o mundo que a cerca.
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Conforme afirmativas de Soares (2003), o
de letramento em seu contexto histórico e social, surge nos países desenvolvidos em que o
problema de analfabetismo é quase nulo, a fim
de se promover uma maior democratização do
ensino e um desenvolvimento do cognitivo, no
entanto o Brasil a questão do letras surge quando se percebeu que muitas pessoas classificadas como alfabetizadas, não sabiam fazer uso
propriamente dos códigos da língua.
Soares (2002) ainda menciona que com
a chegada no novo século, existem novas e diferenciadas formas de letramento, pois a globalização culminou com o surgimento das novas
tecnologias com o computador e a internet, as
pessoas agora devem ser letradas digitalmente.
Ainda afirma que a tecnologia e consequentemente as novas práticas de escrita contribuem para que o indivíduo e que tanto no mundo
digital, quanto no mundo global as particularidades de aprendizagem de cada educando devem
ser levadas em consideração.
O letramento também ocorre em diferentes
escalas, existe o letramento escolar, que ocorre
nas instituições e também o não – escolar, que
ocorre fora da escola, ou seja, na própria sociedade em que a pessoa está inserida desta maneira, as duas modalidades devem ser levadas
em conta, visando a apropriação do aluno e sua
significância.
Na alfabetização é indispensável a aprendizagem do código escrito, mas as escolas também devem ensinar as funções da linguagem,
pois pertencemos a um mundo escrito e esta
linguagem também possui, entre suas funções,
exprimir tudo o que os sentimentos não são capazes de expressar, através da palavra.

Portanto, alfabetização e letramento são
dois fatores diferentes, e possuem formas e
maneiras distintas de se aprender e de formar
conhecimento, e que não só a escola é responsável por esta aprendizagem, mas o meio em
que a pessoa está inserida, família e sociedade
também são incumbidas pelo letramento.
De acordo com Soares (2010)) destaca
que durante muito tempo, analfabeto era o indivíduo que não sabia escrever o próprio nome.
Mas atualmente o que define o analfabeto é a
simples escrita de um pequeno texto. Ou seja,
da verificação de apenas a habilidade de codificar o próprio nome passou-se à verificação da
capacidade de usar a leitura e a escrita.
Todavia, Soares (2006) verifica que a língua falada é resultado do letramento, motivo que
é função da escola desenvolver no indivíduo o
domínio da linguagem falada corretamente aceita.
Vygotsky (2011), afirma que alfabetizar e
letrar não é uma tarefa fácil, devido a vários fatores, no entanto vários educadores se utilizam
de várias estratégias para ensinar o educando.
Além disso, Colello (2995) afirma que o professor deve promover atividades para que os alunos se sintam valorizados na escola, tendo a
preocupação com a formação para cidadania e
que os mesmos se incluam na sociedade como
cidadãos de respeito e sabedores dos direitos e
deveres.
Entendemos que o professor é o mediador
responsável pelo aprendizado dos alunos e que
muitas vezes este deve se utilizar da aproximação que tem com as crianças para que chegue
a sua formação global. De acordo com Emília
Ferreiro grande referência no processo de alfabetização, esta afirma que este processo é algo
muito complexo, além de uma grande responsabilidade por parte dos educadores.
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Teberosky (2007), também ressalta que
antes a alfabetização ficava focada somente na
sala de aula com os mesmos exercícios repetitivos, sem significados que são atividades inerentes das teorias tradicionais e estes não despertavam a atenção da criança, algo mecânico, que
muitas vezes levava a reprovação ou até mesmo
evasão.
Concordamos, portanto, que atualmente
há uma grande preocupação na aprendizagem
do aluno, e que o docente não é mais o detentor do conhecimento, trazendo para o aluno o
papel principal do ensino e aprendizagem e o
educador como um mediador, ou seja, a pessoa
que fornecerá ferramentas necessárias para o
conhecimento significativo.
Soares (2006), afirma que o letramento
é importante para o desenvolvimento cognitivo
e econômico e progresso da cidadania e também econômico do indivíduo, e a autora Colello
(2005) define que a alfabetização é o princípio
da comunicação, ou seja, aprender o alfabeto.
Para ela alfabetização é a aproximação das letras, dos códigos para se formar a palavras e
com elas os textos e consequentemente a comunicação.
Deste modo, é possível entender que tanto os processos de letramento e alfabetização
são primordiais ao educando, se deve valorizar
o conhecimento de mundo e inseri-lo no mundo
letrado para que este seja produtor de cultura e
detentor de conhecimentos.
Entendemos que é necessário ter uma
preocupação com a alfabetização na idade certa, por isso a importância do PNAIC, que além
da preocupação com a formação de docentes,
que como já vimos são essenciais na formação
do indivíduo, estabelece medidas para que as
crianças sejam alfabetizadas, pois o risco da
não alfabetização são inúmeros e preocupantes
para a sociedade.

Pois se não houver a preocupação com
a formação e a alfabetização da criança, esta
será enquadrada como analfabeto funcional e
pode ser, portanto, vítima de discriminação na
sociedade e dificilmente conseguirá um posto
de prestígio já que somos característicos de um
mundo letrado, isso acarreta também em suas
realizações básicas por não receber um salário
digno.
Emília Ferreiro (2007), afirma que a leitura
e a escrita são construídas pelos indivíduos desde que entram em contato com o mundo da alfabetização, ou seja, desde as primeiras produções
elaboradas por eles, ou seja, a partir de suas discussões é possível compreender que as crianças
neste processo de aprendizagem, necessita de
modelos, a família assume papel de importância
pois incentiva os alunos se forem praticantes da
leitura e escrita.
Pois entendemos que a família e a sociedade são dois grupos sociais que transmitem conhecimentos e colaboram para o desenvolvimento da criança, mas que possuem tarefas para o
sucesso do trabalho pedagógico, deve-se fazer
presente nas reuniões, verificar cadernos e estabelecer o diálogo com a criança e seus educadores.
Pois de acordo com o Estatuto da Criança
e do Adolescente (1990), a família e a escola são
incumbidas de tarefas no cuidado e aprendizagem dos alunos, pois entendemos que são instituições complementares, além disso como afirma Oliveira (2010), a instituição escolar apenas
é responsável por complementar o trabalho de
educação que deve ser inicializado em casa com
a família, deste modo, há sem dúvida a necessidade da ligação de escola e família.
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Mesmo com todos esses aspectos é possível ressaltar que a alfabetização é necessária a
criança e que além de estar relacionada às condições de educação, também engloba assuntos de
política e condições de bem-estar social, pois entendemos que 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 que é criada junto com
a família. Portanto, a relação da instituição familiar
e escolar devem ser aliadas para que desperte o
interesse da criança e que esta tenha uma aprendizagem significativa por meio do brincar que é
uma linguagem mais próxima do infante.

A APRENDIZAGEM E PRAZER DA
LEITURA ATRAVÉS DA LUDICIDADE
Ramos (2003) aborda que quando se tem
atividades envolvidas com a ludicidade, possibilita uma relação de interatividade entre professor
e aluno, o mesmo autor ressalta que o lúdico
estimula a prática da leitura, pois envolve a todos os educandos e faz com que estes participem, e o professor em contrapartida, desperta
um maior interesse em seus alunos ao hábito
de ler, inclusive, por meio do jogo é possível ter
uma aprendizagem em relação a leitura cada
vez mais eficaz.
O Jogo surgiu no século XVI, em Roma e
na Grécia, com o objetivo de ensinar a ler e escrever. Com a vinda do Cristianismo, o propósito
do Jogo passou a ser de uma educação disciplinadora, de memorização e obediência. Por conta desses acontecimentos, os jogos eram vistos
como ofensivos e imorais,

Antigamente, a brincadeira era considerada, quase sempre como fútil, ou melhor,
tendo como única utilidade a distração,
o recreio, e na pior das hipóteses, julgavam-se nefastas. O conceito dominante
da criança não podia dar o menor valor
a um comportamento que encontra sua
origem própria, por meio de um comportamento espontâneo. Foi preciso, depois
de Rousseau, que houvesse uma mudança profunda na imagem de criança e de
natureza, para que pudesse associar uma
visão positiva às suas atividades (BROUGÉRE, 2004).

Com os estudos de Rousseau, no século
XVIII, a censura aos Jogos é minimizada e, estes, passam a ser vistos como facilitadores dos
estudos e favorecem o desenvolvimento da inteligência. Apenas nos anos 60 os estudos sobre
os Jogos ganham abrangência e interdisciplinaridade, sendo vistos pela ótica de outras ciências como Sociologia, Antropologia, Linguística
e História.
Os jogos, como ferramenta de Educação,
chegam ao Brasil, nos anos 80, após a utilização bem-sucedida em outros países. Um exemplo é os Estados Unidos que na década de 50,
utilizou os Jogos como ferramenta de aprendizagem para formar executivos da área financeira
(BROUGÉRE, 2004).
Segundo Kishimoto (2008) a História dos
Jogos no Brasil é influenciada pelos índios, negros e portugueses,
O Jogo tradicional infantil é considerado
como parte da cultura popular, o jogo tradicional guarda a produção espiritual de
um povo em certo período histórico e por
ser um elemento folclórico, esse jogo assume características anônimas, tradicionalidade, transmissão oral, conservação,
mudança e universalidade (KISHIMOTO,1993).
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Lembrando que as diversas culturas influenciaram diretamente no surgimento dos jogos infantis nos dando inúmeras possibilidades
sobre a sua criação.
A tradicionalidade acima citada assume
papel importante na questão dos jogos, pois
muitos deles são passados de geração a geração, deixando claro que as influências familiares
são de extrema importância na formação cultural da criança. Muitas vezes, com o passar dos
tempos, essas influências vão sendo adaptadas
à atualidade, os jogos sofrem modificações, porém não perdem sua essência. Conforme:
A tradicionalidade e universalidade dos
jogos assentam-se no fato de que povos
distintos e antigos como os da Grécia e
Orientes brincavam de amarelinha, de
empinar papagaios, jogar pedrinhas e até
hoje as crianças o fazem quase da mesma forma. Esses jogos foram transmitidos
de geração em geração por meio de conhecimentos empíricos e permanecem na
memória infantil (KISHIMOTO, 1993).

O Jogo para ser educativo precisa estar
associado a dois conceitos: o da ludicidade e o
da função educativa. A ludicidade caracteriza-se
por ser espontânea e satisfatória, é um processo
que brota de dentro para fora e está ligada ao
prazer de brincar e ao faz-de-conta. Essa forma
de ensino faz com que a criança viva experiências, como a perda e o medo, conhecendo conceitos e regras. Através dessas regras a criança
cria uma estrutura interna, gerando uma confiança em si e nos colegas. Através do universo lúdico as crianças começam a se expressar, ouvir,
respeitar e discordar das opiniões, demonstrando assim a sua liderança e sua capacidade de
ser liderado e compartilham a alegria de jogar e
brincar.

O que não ocorre em ambientes sérios e
sem motivação, nos quais fica mais evidente o
constrangimento e a insegurança em se manifestar (KISHIMOTO, 1993). A criança reproduz
na sua forma de jogar e brincar atitudes do seu
cotidiano. Dessa maneira, o educador pode ter
ideia do universo que a cerca e com isso explorar atividades diversificadas para poder observar
se estas crianças estão preparadas emocionalmente e possuem controle para se adequarem
a todo contexto escolar e social e dessa forma
consegue fazer com que elas tenham um melhor
desempenho.
Já a função educativa é voltada ao direcionamento, parte do educador, que utiliza a
espontaneidade da criança para torná-la significativa no processo de ensino-aprendizagem,
A atividade lúdica é o berço obrigatório
das atividades intelectuais da criança, indispensável à prática educativa. E, pelo
fato de o jogo ser um meio tão poderoso
para aprendizagem das crianças que em
todo lugar onde se consegue transformar
em jogo a iniciação à leitura, ao cálculo ou
a ortografia, observa-se que as crianças
se apaixonam por essas ocupações, geralmente tidas como maçantes (AGUIAR,
1998, p.37).

O Jogo é um instrumento que auxilia no
processo ensino-aprendizagem e promove a capacidade e o potencial da criança, favorecendo
o desenvolvimento do raciocínio, as estratégias,
o pensamento lógico, a diferenciação entre o
real e o imaginário, a socialização. Portanto, é
importante que ocupe um lugar privilegiado em
sala de aula. Nessa perspectiva, segundo o Referencial Nacional da Educação Infantil:
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O professor é mediador entre as crianças
e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de
aprendizagens que articulem os recursos
e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos
seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de
conhecimento humano (BRASIL, 1998, p.
30).

O jogo tanto na ludicidade quanto em caráter educativo deve seguir o princípio da redefinição dos métodos utilizados em sala de aula,
nos aspectos físicos, cognitivos, sociais e formas
de linguagem. Afinal, através das aplicações coordenadas é possível fazer a identificação de habilidades que por vezes no cotidiano não ficam
aparentes ao educador, além de possibilitar a
introdução do jogo como material de construção
de conhecimento na educação infantil.

Os jogos desde cedo propiciam à criança
a formação e o desenvolvimento da sua identidade autônoma através das experiências adquiridas durante todo o processo lúdico e educativo. A questão lúdica deve ser desenvolvida de
maneira que o aluno possa enxergar como algo
significativo e também afetivo no desenvolvimento das suas questões cognitivas já que ocorrem
as modificações de transmissão de funções
para agente transformador em ludicidade fazendo assim com que todo esse processo se torne
natural e prazeroso.

Com a aplicação dos jogos é possível verificar significativamente o desenvolvimento da
aprendizagem das crianças, pois ela tem a liberdade de usar suas estratégias, participando
de maneira ativa no processo de conhecimento,
discutindo as regras e os métodos de resolução
dos problemas propostos. É preciso que o professor proponha desafios a serem superados,
incentive a coletividade na participação das atividades. Assim, ele estará incitando o convívio
e interação social da criança. De acordo com
o Referencial Curricular Nacional da Educação
Infantil:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada
e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de
relação interpessoal de ser e estar com
os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso,
pelas crianças aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural
(BRASIL, 1998, p.23).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 negativa. Podem ser intrínsecos ou extrínsecos, mostrando que o professor tem um importante papel no ensino aprendizagem de seus alunos.
A criança ao ingressar na educação, carrega consigo suas experiências vivenciadas de
seu lar, ampliando e integrando sua cultura e suas relações sociais. Portanto o professor deve
conhecer e estar atento às etapas do desenvolvimento do aluno, colocando-se na posição de
facilitador da aprendizagem. Ele deverá estabelecer uma relação de ajuda e de percepção
com seus alunos.
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 um
contexto de letramento para que se possa alcançar o sucesso no processo de ensino aprendizagem.
Assim, o professor é a pessoa mais importante na realização da alfabetização de seus
alunos, pois a criança chega à escola e não sabe de forma sistematizada o que é ler e escrever, no entanto já tem um conhecimento de mundo que deve ser considerado.
Além disso, foi possível constatar que a inserção da literatura na educação infantil a
partir do lúdico, desperta o interesse e o gosto pela leitura do educando, desta maneira, se
torna uma atividade prazerosa e significativa.
Conclui-se que se trabalhar a literatura com a ludicidade que é uma linguagem inata
da criança, esta terá uma melhor aprendizagem e interesse o que despertará um prazer pela
leitura, desta maneira, uma cognição significativa se dá em trazer a realidade do aluno para
a sala de aula para que haja um aproveitamento de estudos e melhorias de forma atrativa.
A questão familiar também é uma grande aliada no gosto pela leitura, deve sempre
existir um elo entre a família e a escola, para que em conjunto possam trabalhar em prol da
criança e com a colaboração da ludicidade essa tarefa torna-se mais fácil, pois o brincar é
uma linguagem inata do petiz e a aprendizagem dessa forma é mais prazerosa e repleta de
significância, ou seja, transforma a cognição algo eficiente.
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AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica e se faz necessária
para a sociedade e a comunidade acadêmica buscar conhecimento em relação ao tema
proposto, visto que uma falha no processo de aprendizagem pode ressaltar em grandes
problemas no desenvolvimento da criança e nas próximas etapas relacionados ao estudo
das próximas séries, bem como causar danos psicológicos e traumas. Os conceitos de
aprendizagem, da afetividade estão correlacionados, pois juntos temos uma aprendizagem mais eficaz, quando, inserimos a motivação e o desejo como instrumentos de apropriação da inteligência.

Palavras-chave: Desenvolvimento Cognitivo; Sentimentos; Ensino Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho apresentou-se como a importância de mostrar a afetividade
para o processo de ensino aprendizagem com o tema do expressar o sentimento da criança através da aprendizagem. 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 tornam melhores neste processo.
Dentro do proposto apresentado acima, visando a problematização mencionada acima
é necessário demonstrar a importância das escolas dos professores se atentarem e se prepararem para o processo de aprendizagem com o auxílio da afetividade. A afetividade é um
tema que vem ganhando força ao longo dos tempos, pois vários estudiosos abordam temas
sobre a importância da afetividade entre professor e aluno.
A relação entre o educador e o aluno é de extrema importância para o bom andamento
em sala de aula e de grande sabedoria para a construção do conhecimento. Um aluno que
confia em seu professor, se sente seguro para fazer questionamentos quando não compreende algo. Pretendemos desenvolver a pesquisa de forma bibliográfica, utilizando autores
que dissertem sobre o tema pretendido, sempre baseando em teóricos que falam sobre o
processo de aprendizagem por intermédio da afetividade.
É essencial criar uma relação harmoniosa entre professor e o aluno, bem como um
diálogo produtivo, visto que é essencial que o docente esteja envolvido em todas as etapas
em conjunto com os familiares, sempre elaborando reunião de pais, conversando sobre o
comportamento, atitude, percepções, entre outros que o discente está desenvolvendo e em
relação às atividades que as crianças ainda irão realizar. Portanto, é necessário que o educador esteja preparado para lidar com todos os alunos, respeitando as diferenças sociais,
emocionais e afetivas.
Dentro do proposto apresentado a afetividade no contexto escolar, visando a problematização mencionada acima é necessário demonstrar a importância das escolas dos professores se atentarem e se prepararem para o processo de aprendizagem com o auxílio da
afetividade.
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O QUE É AFETIVIDADE?
A afetividade é um tema que vem ganhando força ao longo dos tempos, pois vários estudiosos abordam temas sobre a importância da
afetividade entre professor e aluno. A relação
entre o educador e o aluno é de extrema importância para o bom andamento em sala de aula
e de grande sabedoria para a construção do conhecimento.
A criança motivada exerce um grande papel em seu desenvolvimento, pois dependendo
dos conteúdos abordados ou até mesmo das disciplinas, observaremos um grande
avanço em seu aprendizado, a afetividade pode
propiciar essa facilitação dentro do processo
de ensino e aprendizagem , propiciando assim possibilidades de superar problemas
que
influenciaram
seu
processo
de
aprendizagem como a falta de coordenação
motora, falta de atenção, falta de socialização
entre outras dificuldades.
Para Jean Piaget (2001) é irrefutável que o
afeto desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria
interesse, nem necessidade, nem motivação. A
vida intelectual com a vida afetiva reflete a adaptação de forma contínua, visto que os sentimentos surgem conforme os interesses, a partir de
então há um plano de ação com os devidos valores, buscando alcançar as metas através dos
objetivos conforme a estrutura construída para
alcançá-los.
Afirma Piaget, (2001) que o afeto é uma
importante energia para o desenvolvimento cognitivo e estudos que integram suas pesquisas e
de Freud, especificam que a afetividade influi na
construção do conhecimento de forma essencial
através da pulsão de vida pela excelência. Analisando a duplicidade desta relação inteligência e
afeto, podemos requerer que o afeto faz ou pode
causar a formação de estruturas cognitivas.

Para Freire (1986), o querer bem não
significa a obrigação a querer bem a todos os
alunos de maneira igual. Significa na verdade,
que a afetividade não é assustadora, que não é
preciso ter medo de expressá-la. Sobretudo do
ponto de vista democrático, que o professor será
tão melhor quanto mais severo, mais distante e
“cinzento”, colocando se nas relações com os
alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que
deva ensinar. A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. Entretanto, o que não
se pode permitir é que a afetividade interfira no
cumprimento ético do dever de professor e no
exercício da sua autoridade.
Outro aspecto importante observado em
Conselho de Classe é a imagem que os professores têm sobre a forma como os pais tratam os
seus filhos. Observamos que os professores distinguem os alunos como possuidores de bons e
maus lares, ou seja, os pais de alunos que se
mostram interessados pela vida acadêmica
de seus filhos e que acompanham seu andamento escolar, cuidam do material escolar,
do uniforme, respondem aos recados enviados pela escola, comparecem a reuniões,
ajudam nos serviços de manutenção da escola como pinturas, marcenaria, são considerados possuidores de bons lares.
Os pais de alunos que se mostram ausentes por qualquer motivo, seja profissional, pessoal ou mesmo. Por motivos de saúde são
considerados como possuidores de maus
lares, considerados pelos professores como
negligentes e responsabilizados pelos problemas de seus filhos na escola. A tarefa de
avaliar um aluno exige do professor mais do que
saberes técnicos, já que o que está em jogo é a
vida acadêmica de ser um ser humano.
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CONTRIBUIÇÕES DA BRINCADEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO
AFETIVO
Nesta seção, iremos abordar a importância da brincadeira no desenvolvimento infantil bem como suas potencialidades no tocante
a criatividade, imaginação e interação social.
Existem inúmeros autores que dialogam nessa
interface, tais como o filósofo, psicólogo, médico
e político francês Henry Paul Hyacinthi Wallon
(1879/1962).
Foi devido ao seu trabalho como médico
na guerra e em instituições psiquiátricas que
paralelamente alicerçou seu interesse pela psicologia da criança, pois queria compreender a
origem dos processos psicológicos humanos,
desta forma, se tornou o primeiro teórico a reconhecer a importância da afetividade no ensino
infantil.
Com a realização desta pesquisa, investigamos as possibilidades pedagógicas e os benefícios que as brincadeiras de roda levam para
as crianças na educação infantil, pois dessa maneira o aluno vai se desenvolver nos aspectos
físico, social, afetivo e psicológico, assim como
é citado na versão atualizada da BNCC.
Como lembra VYGOTSKY (1980), citado em MENEZES (2016), a brincadeira cria na
criança uma nova forma de desejo, lhe ensina a
relacionar as suas vontades a um eu fictício ao
seu papel na brincadeira e a suas regras. Dessa
maneira, as maiores aquisições de uma criança
são conseguidas no brinquedo, aquisições que
no futuro serão utilizadas na ação da realidade.
Para Wallon, no processo de aprendizagem não há verdades absolutas, mas possibilidades e direções, ele defende que o desenvolvimento humano se liga ao meio em que este
está submergido nos seguintes aspectos: afetivo, cognitivo e motor, ou seja, não separa o biológico e o social por considerar que ambos se
complementam, principalmente no que tange às
relações recíprocas.

Em sua teoria do desenvolvimento, ele estabeleceu que a criança passa por 05 estágios,
que são definidos por: Impulsivo emocional (0
a 1 ano), Sensório motor (1 a 3 anos), Personalismo (3 a 6 anos), Categorial (6 a 11 anos)
e Puberdade (Pós 12 anos). Wallon acreditava
que o comportamento aprendido não é extinto,
mas integrado ao posterior. Enfim, suas teorias
deixaram marcas no pensamento pedagógico,
uma vez que a afetividade não era considerada
dentro do processo da educação,
A brincadeira envolve todo um processo
de criação e neste instante da criatividade infantil assimila-se toda uma gama
de apropriação de conhecimentos que
a criança tem do mundo ao seu redor.
Em outras palavras brincar é interpretar,
é criar e isso naturalmente nos diz aquilo
que o infante já tem das relações do mundo concreto dos adultos e daquilo que a
criança imagina que deveria ser. Brincar é
uma obra de arte (LIMA, 2010. p.32).

A brincadeira de roda produz a autonomia
e a liberdade de expressão com criatividade,
pois além de usar o deslocamento físico explorando corpo e o espaço brincando, aproveita a
cantiga, que é a música, com letra, ritmo e uma
história para contar, através do canto.
"Nas cantigas [...] a criança descobre que
sua presença é importante e que ao mesmo tempo necessita dos outros para completar a tarefa
que está realizando" (LIMA, 2010), pois brincar
já faz parte do cotidiano das crianças, é quase
automático que elas façam roda para brincar,
por que não usar isso a favor da educação?
Em nosso trabalho iremos nos apropriar
também das contribuições do trabalho de Flores
(2014) que desenvolve importantes considerações sobre o conceito de afetividade, dialoga
diretamente com as especificidades temáticas
de nossa pesquisa. Flores (2014) diz que: “a
afetividade no ambiente escolar contribui para o
processo de aprendizagem, considerando que o
professor não apenas transmite o conhecimento,
mas também ouve os alunos e estabelece uma
relação de troca.”
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P R O C E D I M E N T O S
METODOLÓGICOS

AFETIVIDADE SEMPRE PRESENTE
NA VIDA DO HOMEM.

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.

A afetividade sempre esteve presente na
vida do homem, por isso o professor deve ter um
bom diálogo com a sala de aula, mas para isso
ele deve observar seus alunos minuciosamente.

De acordo com Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em
material já elaborado, constituído principalmente
de livros e artigos científicos. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas”.
O artigo desenvolveu-se por meio da pesquisa qualitativa, considerando que esta abordagem proporcionará 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 (REY, 2002,
p. 55).

Para alcançar os objetivos da pesquisa, e
conseguir as informações e dados necessários,
será indispensável à utilização de alguns procedimentos, que são a consulta bibliográfica, pois
é necessário obter embasamento teórico a fim
de aprofundar sobre o tema escolhido.

Como já foi citada anteriormente, a afetividade é essencial para um bom aprendizado e
para isso é fundamental que o professor conheça seus alunos pois cada aluno tem sua singularidade, uma história de vida e ele deve respeitar
a diversidade do ponto de vista dos alunos,
A escola e seus atores - Professor e aluno precisam conhecer o modo de funcionamento da emoção para aprenderem a
lidar adequadamente com suas expressões. O professor deve ter clareza sobre
o que é emoção, como funciona, para poder administrar em si e no outro. É um
grande desafio, uma vez que os progressos da inteligência, que são responsabilidade do professor, dependem, em grande
parte, do desenvolvimento da afetividade
(PEREIRA, 2015, p. 56).

Para alguns professores ministrarem suas
aulas com afetividade é um grande desafio, pois
anteriormente a afetividade não era vista como
um dos primórdios para o processo ensino
aprendizagem.
Diante disso, fica evidente que a afetividade deve fazer parte desse processo que é de
extrema importância para as aulas se tornarem
dinâmicas e prazerosas para alunos e professor,
assim o professor disponibiliza seu tempo para
atender melhor os alunos, o ambiente escolar se
torna harmonioso e os alunos aprendem a lidar
com os outros e consigo mesmo.
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Existem outros fatores que podem interferir
na aprendizagem dos alunos, como problemas
relacionados a dificuldades de aprendizagem,
problemas de ordem social ou familiar. Mas focaremos na relação entre professor e aluno, que
interferem na vida de todos os alunos, desde a
educação infantil ao nível médio.
“Dado que a relação professor e aluno é
uma das principais no ambiente escolar e que
os alunos passam um período de tempo significativo na escola, não é surpreendente que esta
relação seja importante para os estudantes” (TOGATLIAN, 2010, p. 24),
Constataram que alunos da quita e sexta série que tinham relações pobres com
seus professores tiveram pior pontuação
nas avaliações dos professores e na autoavaliação ligadas ao ajustamento social
e emocional, em comparação com os alunos que tinham relações positivas com os
professores (TOGATLIAN, 2010, p. 24).

Quando o aluno tem uma boa relação com
seu professor, se sente mais à vontade para se
reportar a ele, seja com dúvidas sobre o conteúdo de aprendizagem, acontecimentos em sua
vida particular ou familiar. Mas para esta relação
se estabeleça de formada bem-sucedida, o professor deve estar atento aos acontecimentos que
envolvem os alunos e seus comportamentos.
O professor que se preocupa com a aprendizagem e o desenvolvimento integral de seu
aluno, passar a ter um olhar mais atento para
os acontecimentos em sala de aula. Mas quando não se preocupa com esta aprendizagem e
desenvolvimento, acaba por gerar analfabetos
funcionais.

O que tem ocorrido em todo sistema de
ensino seja público ou particular. Cada vez mais
nos deparamos com alunos que vão sendo empurrados de um ano letivo a outro, sem ao menos serem alfabetizados (Esta foi uma triste realidade encontrada nos estágios). Não podemos
atribuir toda responsabilidade aos educadores,
pois o próprio sistema de ensino muitas vezes o
encaminha para esta dura realidade,
Passar de ano, sem ter o domínio dos
conteúdos mínimos exigidos, faz com
que esse aluno coloque em questão sua
aprendizagem. Apesar de ser aprovado
na escola, ele sabe que não sabe. Dizemos às novas gerações: 'estudem, pois
só assim conseguiram ter uma vida melhor'. Falhamos (TOGATLIAN, 2010, p. 7).

Este fator contribui para o fracasso escolar ou para a falta de entusiasmo deste aluno,
porque sabe se aprender ou não será promovido
para o ano seguinte, causando o desinteresse
pelo aprendizado, e só esperará pelo diploma
de formação.
Sem expectativas, parará por aí sem dar
continuidade aos estudos, não almejando um
ensino superior, pois ele se achará incapaz. Mas
está triste realidade pode mudar se no meio
deste processo encontrar um professor com
um olhar diferenciado, que se preocupe com a
aprendizagem.
A pedagogia histórico-crítica dos conteúdos aponta para a discussão da necessidade
de o professor estar sempre acompanhando as
mudanças pelas quais passa a sociedade, para
que possa intervir nesta através do que é de praxe dele: o ensino.
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No entanto, acompanhar as mudanças
não é ainda satisfatório, visto que o professor
deve ter metas a serem alcançadas e estas estão ligadas à aprendizagem do aluno. As metas,
segundo a mesma pedagogia, são observadas,
de acordo com os Parâmetros Curriculares.
Nacionais para todas as áreas curriculares, inclusive Artes: “aprender a conhecer, a
fazer, a ser e a viver com os outros”. A afetividade é um fator determinante que contribui para
o desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo,
porém para ensinar é preciso ter interação com
os alunos, pois essa relação é primordial para a
aprendizagem, uma relação de afetividade proporciona segurança aos alunos.
A alfabetização se inicia nos primeiros
anos de escolarização, porém, não ocorre somente neste período, visto que ao longo dos
anos é aperfeiçoado e consequentemente se
avança em relação à ortografia por todo o período escolar.

O essencial levar em conta que o aluno
que chega à escola pela primeira vez já estabeleceu relações muito significativas com o mundo. Crianças que convivem com práticas de letramento desde cedo, em sua família, e vivem
em um ambiente onde são estimuladas em seu
processo de aprendizagem terão um caminho
mais fácil a percorrer quando chegam na escola.
Já a criança que não vem de um mundo
letrado terá um processo de aquisição da escrita
mais difícil, não por incapacidade, mas por não
ter tido oportunidades de construir conhecimentos prévios. O ambiente alfabetizador da escola
é de suma importância, principalmente a sala de
aula, onde a criança entrará em contato com os
mais diversos materiais escritos, para ampliar
sua vivência com o mundo letrado.
Portanto o professor deve ser o porto seguro dessas empreitadas infantis, que devem ser
feitas com alguma orientação, mas sempre com
muita liberdade na transposição de barreiras na
alfabetização.

Um exemplo disto é quando uma pessoa
apresenta alguma dúvida da escrita de uma palavra e diante disto pesquisa no dicionário ou na
internet, retomando assim, o processo de alfabetização.
Diante do processo de aprendizagem, foi
relatado durante o trabalho que é essencial o
relacionamento afetivo entre o professor e o aluno, visto que é preciso investir em um desenvolvimento interativo, criativo e lúdico, portanto, é
necessário criar habilidades de aprender a ouvir
e estudar cada comportamento dos alunos, incluindo a troca de experiências para que haja
reciprocidade e por consequência haverá um
ensino adequado e o aluno conseguirá captar
melhor e de forma efetiva os ensinamentos repassados pelo professor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram apresentados alguns aspectos da afetividade humana, na perspectiva freudiana,
traçando paralelos com alguns autores como Freud, Piaget, Wallon, Cury, e Fernando Sabino, que fizeram importantes considerações no campo da afetividade e suas implicações no
desenvolvimento humano.
Os seres humanos diferem uns dos outros em vários aspectos como a convivência em
família, os fatores econômicos e sociais inteligência, as habilidades, os esquemas de conhecimento, que empregam as estratégias de aprendizagem, os interesses, as expectativas, as
motivações e todos esses aspectos incidem sobre os processos de ensino aprendizagem de
forma distinta e particular para cada aluno.
As teorias da afetividade e do desenvolvimento humano que foram surgindo tem nos
mostrado o quanto essas especificidades intervêm na individualidade humana e, portanto, não podemos estabelecer leis psicológicas gerais que devem ser aplicadas igualmente
a todos os seres humanos.
São muitos os esforços praticados atualmente para adaptar o ensino às características
individuais de cada aluno e, neste texto, foram submetidos, a dimensão social e tecnológica
e as relações sociais que estabelecem com os demais.
Todos esses aspectos devem ser compreendidos como importantes na construção
global do indivíduo. Não intencionado tornar um fator mais importante que o outro ressalvo a
importância dos pais, dos professores na construção e no desenvolvimento de aprendizagem
como mediadores dos interesses que se fazem entre a aprendizagem e a afetividade.
As considerações apresentadas como positivos na relação professor/aluno descrevem
as mudanças que ocorreram no processo ensino aprendizagem ao longo dos últimos anos.
A educação ideal como sendo a construção progressiva de sistemas de significados
compartilhados entre professor e alunos e a transferência progressiva do controle do professor para os alunos.
Dentre os fatores analisados, a influência da afetividade na aprendizagem, ressalto
a motivação como instrumento que permeia todas as relações de aprendizagens professor/
aluno.
Mesmo o aluno que domine as operações formais e disponha de conhecimento adequado necessita atribuir um sentido ao que aprende. Tal sentido é transmitido pela interação
professor/aluno e englobam os fatores psicológicos de caráter afetivo, que nesta relação são
mediados pela percepção que o aluno tem de si (autoconceito), a percepção que tem
do professor, suas expectativas e o valor que atribui a si próprio (auto estima).
Em suma, concluiu-se que é preciso proporcionar à criança a oportunidade de expor
os seus pensamentos e ideias, através do diálogo e interação, compreendendo o funcionamento social da linguagem e da escrita tendo em vista que cada criança possui seu canal de
aprendizagem e é necessário e de extrema importância entender cada uma
de forma individual e afetiva, facilitando assim o processo.
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GESTÃO ESCOLAR E A MOTIVAÇÃO DOCENTE
RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar a gestão escolar, o papel do gestor e a
motivação do docente. O gestor tem por responsabilidade integrar e encadear diversos
segmentos internos e externos da instituição escolar. Porém, sua missão não é apenas
na parte burocrática e administrativa, mas atender a escola como um todo, desde o segmento pedagógico até o acompanhamento dos docentes nas práticas educacionais. O
presente trabalho foi elaborado para descrever o que é gestão escolar, o papel do gestor
e mecanismos para a motivação do grupo docente no ambiente de ensino. Alguns educadores não se sentem motivados devido a uma série de fatores que ocorrem no seu cotidiano escolar. A gestão por sua vez deve se empenhar em resgatar esse profissional, por
meio de conceitos como cooperação, amparo, companheirismo e empatia, possibilitando
assim um ambiente de trabalho acolhedor e agradável para que possam desenvolver com
eficiência suas funções. A análise ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica em livros,
artigos, sites da internet, Plano Nacional de Educação e com subsídios teóricos dos autores Luck (2007) e Libâneo (2004).A atuação do gestor é de grande relevância, pois o
mesmo deve ter comunicação acessível com sua equipe, proporcionando um clima de
respeito, auxiliando a todos em suas dificuldades e especificidades para que possam estar comprometidos em realizar um trabalho de sucesso, caminhando juntos para alcançar
os objetivos, além de motivar a equipe para o trabalho coletivo.

Palavras-chave: Gestor; Gestão Escolar; Motivação; Docente.
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INTRODUÇÃO

A

práxis e o entendimento sobre o que é gestão escolar e suas dimensões é muito
relevante para o funcionamento da instituição de ensino e o gestor escolar tem
papel fundamental a desempenhar para que a mesma caminhe de maneira positiva e atinja o objetivo educacional.
De modo que além de administrar a escola de maneira ampla o gestor escolar tem a
função de conduzir a equipe escolar para o sucesso no processo ensino aprendizagem. Por
isso é essencial que a relação do gestor escolar com o corpo docente das instituições de
ensino seja amistosa e harmônica.
Os gestores devem desempenhar um trabalho vinculado com sua equipe, com o propósito principal de criar um ambiente de ajuda, apoio e de comprometimento recíproco, de
modo que não haja favoritismo, sendo justos e consistentes nas situações do cotidiano acadêmico, compartilhando as competências entre os vários setores da instituição escolar.
Dessa forma o gestor não perderá o comando ou a autoridade, mas estará fragmentando responsabilidades e assim a escola obtém controle fazendo com que todos os envolvidos
no contexto escolar sintam-se motivados e valorizados.
A motivação é um processo indispensável, que prepara o indivíduo para a ação em
busca da satisfação da dificuldade. Para cultivar a motivação é necessário ter segurança,
conseguir extrair o sentido de uma circunstância e gerar soluções, confiando na ação futura.
Para realizar um trabalho coletivo, é imprescindível a comunicação, interação, e o gestor
é a peça essencial, onde deve apresentar autoconfiança em seu propósito. Ele é qualificado
como um gerente democrático da comunidade escolar, auxiliando os colaboradores em suas
atribuições, respeitando as diferenças, abrindo- se para o diálogo e estimulando a ideia de
colaboração, atuando em conjunto.
Esta pesquisa foi realizada pelo interesse em analisar o que é de fato gestão escolar,
o papel do gestor e identificar a falta de motivação dos professores, investigar e apontar estratégias para a gestão motivar o corpo docente e assim desenvolver um trabalho prazeroso,
eficiente e com responsabilidade.
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GESTÃO ESCOLAR
Gestão escolar é uma forma de administração que engloba toda a instituição, conduzindo pessoas e processos, em cada um dos pilares da gestão educacional. Associa-se a uma
ação que tem por objetivo promover a organização, a mobilização e a articulação das principais
condições para garantir a evolução do processo
socioeducacional das escolas e facilitar que elas
proporcionem o aprendizado de maneira eficiente.
Para Ferreira (2003), gestão é administração, é tomada de decisões, é organização, direção. Relaciona-se com atividade de impulsionar
uma organização a atingir seus objetivos, cumprir função, desempenhar seu papel. De acordo
com Lück:

Sua finalidade é orientar a busca de resultados e fortalecimento da liderança, motivando
as equipes no alcance dos objetivos, além de
enfatizar a qualidade do currículo por competências e promover estímulos à participação dos
pais no processo de busca da excelência do ensino-aprendizagem.
A gestão escolar consiste em um método de intervenção construtivo e motivador, com
ampla especificidade com o intuito de possibilitar transformações e avanço dos processos
educacionais. Ela abrange áreas e dimensões
que, em conjunto, oportunizam a prática de suas
finalidades. São elas dimensões de organização
e dimensões de implementação (LUCK, 2010).
As dimensões de organização se apresentam em quatro:

A lógica da gestão é orientada pelos princípios democráticos e é caracterizada
pelo reconhecimento da importância da
participação consciente e esclarecida das
pessoas nas decisões sobre a orientação,
articulação das várias dimensões e dos
vários desdobramentos de seu processo
de implementação (LÜCK, 2007, p.36).

1. Fundamentos e princípios da educação
e da gestão escolar;
2. Planejamento e organização do trabalho escolar;
3. Monitoramento de processos e avaliação institucional;
4. Gestão de resultados educacionais.

Segundo os autores, a importância da gestão escolar vai além da simples administração.
E de fato, a gestão escolar é uma maneira de
conduzir a instituição de ensino de modo geral.

As dimensões de implementação são
aquelas mais diretamente vinculadas à produção de resultados:
1. Gestão democrática e participativa;
2. Gestão de pessoas;
3. Gestão pedagógica;
4. Gestão administrativa;
5. Gestões da cultura escolar;
6. Gestão do cotidiano escolar.

Isto quer dizer que a gestão deve buscar
atender as necessidades e particularidades de
cada setor, que envolvem desde funcionários,
estrutura física da escola, até em relação aos
pais e alunos e o clima destes com o ambiente
educacional, promovendo uma melhor relação e
desenvolvimento das práticas.
Com certeza não é uma tarefa fácil, no entanto, fundamental. Dessa forma, a gestão escolar deve procurar oferecer suporte a todos os
envolvidos no âmbito educacional, para que juntos possam caminhar na mesma direção e obter
bons resultados durante e no final do processo.

Essas dimensões funcionam de forma
integrada, onde todas se comunicam entre si.
A gestão administrativa, por exemplo, trata da
parte burocrática. Aqui o gestor terá que olhar
para as questões que envolvem a estrutura, condições, recursos financeiros e organização física
e jurídica do lugar. Já a gestão pedagógica é
considerada dentre elas a mais significativa, pois
tem o intuito de dar atenção maior para a parte
educacional. Fazendo o acompanhamento, avaliação e rendimento das práticas pedagógicas
(LUCK, 2010).
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A gestão participativa na escola, de acordo com Luck (2010, p.33), ocorre quando os
professores discutem e analisam a problemática pedagógica que vivem em conjunto com a
organização escolar, assim os problemas e as
situações desejadas são apontados pelo próprio
grupo e não pela equipe diretiva. Já uma gestão democrática caracteriza-se pela superação
da hierarquia, a partir desta superação, as realizações passam a ser coletivas, em um processo de permanente reconhecimento de direitos e
deveres. E, a gestão de recursos humanos que
tem por objetivo de trabalhar com os relacionamentos entre pessoas, de forma direta, dentro
da instituição.

crática como centro (LEITE, 2012, p. 3). Essa
ação facilita o melhor gerenciamento dos artifícios e oportuniza um maior tempo para o gestor
organizar atividades estratégicas.
Gestão escolar é a forma de organizar o
trabalho pedagógico, que implica visibilidade
de objetivos e metas dentro da instituição escolar. Implica na gestão colegiada de recursos
materiais e humanos, planejamento de suas atividades, distribuição de funções e atribuições,
na relação interpessoal de trabalho, e partilha
do poder. Diz respeito a todos os aspectos da
gestão colegiada e participativa da escola e na
democratização da tomada de decisões (LEITE,
2012).

Os bons gestores são aqueles capazes
de desenvolver uma visão holística, aprendendo a separar os pilares como um artifício para
estabelecer metas e adequar resultados separadamente, agindo em cada setor com mais transparência e objetividade.
Há algumas formas de aplicar a gestão
escolar de forma assertiva. O primeiro passo é o
planejamento. Para tudo o que vamos realizar na
vida, é necessário planejamento e, com a gestão
escolar, não é diferente. É interessante listar o
que será realizado e criar um cronograma para
evitar transtornos em todas as áreas do meio
educacional (LUCK, 2010).
Estar atento a mudanças também é essencial, já que vivemos em fase de transformações, o gestor deve estar conectado e se ajustar
aos novos desafios determinados pela sociedade. Treinamentos, capacitações e palestras devem ser inseridos aos docentes na organização,
para ampliar conhecimento e aprimorar as práticas educacionais e não menos importante a
descentralização da gestão.
Muitos gestores cometem o erro de tomar para si toda a responsabilidade acerca de
qualquer assunto sobre a escola. Porém, todas
essas obrigações podem sobrecarregar o gestor
no ambiente escolar. O ideal é dividir a responsabilidade e delegar tarefas simples a outros colaboradores. Segundo Leite (2012), a autonomia
e a descentralização constituem-se um binômio
construído reciprocamente, mediante processos
de democratização, isto é, tendo a prática demo-

O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR
Segundo os estudos de Libâneo (2004),
o gestor escolar apresenta o papel indispensável
de conduzir mecanismos que priorizem o bom
desempenho da equipe, consequentemente, a
obtenção de resultados educacionais positivos.
É um conciliador por excelência, que deve partir
de pressupostos pedagógicos e administrativos,
agregando os propósitos de garantir a execução
do processo ensino-aprendizagem, ao mesmo
tempo guiando- se pelos princípios da gestão de
pessoas, no sentido de incentivar os colaboradores envolvidos a desenvolver suas atribuições
com satisfação e motivação.
Segundo Libâneo (2004), um bom gestor
deve dialogar, ouvir, coordenar, respeitar o próximo, ter boa expressão, manter sempre metas.
Ele é o principal responsável da instituição escolar e para obter sucesso em sua atuação, deve
ter uma visão direcionada para o trabalho em
equipe, deve ter a responsabilidade de liderar,
reunir esforços, motivar sua equipe para que todos encontrem no ambiente de trabalho a motivação precisa para a prática cotidiana.
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O gestor escolar, estando em harmonia
com a equipe e seguro das suas ações, não tem
motivo para se impor ao grupo, mostrando quem
é o líder e o liderado tão pouco mostrar a todos
o seu nível hierárquico, de modo autoritário. Libâneo (2004) nos aponta algumas atribuições
ao diretor de uma instituição: supervisionar atividades administrativas e pedagógicas, promover
a integração entre escola e comunidade; conhecer a legislação educacional, buscar meios que
favoreçam sua equipe, dentre outras.
No funcionamento dessas atribuições é
importante estar em formação continuada, ou
seja, estudar constantemente na busca do conhecimento e aprimoramento, criando dessa
maneira uma bagagem de experiências enriquecidas e que compartilhadas favorecem o desenvolvimento profissional.
O fato de a equipe organizacional cultivar
sentimentos positivos e compartilhar atitudes de
respeito, empatia e confiança gera valores importantes para a instituição, pois um ambiente
alegre e dinâmico torna o corpo docente mais
disposto a trabalhar e ainda a promover exercício de coletividade, cooperação e satisfação,
Segundo Libâneo (2004, p.217):
Muitos dirigentes escolares foram alvos
de críticas por práticas excessivamente
burocráticas, conservadoras, autoritárias
e centralizadoras. Embora aqui e ali continuem existindo profissionais com esse
perfil, hoje estão disseminadas práticas
de gestão participativa, liderança participativa, atitudes flexíveis e compromisso
com as necessárias mudanças na educação (LIBÂNEO, 2004, p.217).

Como mostra o autor, algo visto de grande
importância para o gestor escolar é a necessidade de administrar suas próprias ações, respeitando as diferenças, pesquisando, analisando,
dialogando, cedendo, ouvindo e acima de tudo
aceitando opiniões divergentes. E essas atitudes descrevem um bom líder. Davis & Newstrom
(1992, p. 150) define liderança como:

Liderança é o processo de encorajar os
outros a trabalharem entusiasticamente
na direção dos objetivos. É o fator humano que ajuda um grupo identificar para
onde ele está indo e assim motivar-se
em direção aos objetivos. Sem liderança,
uma organização seria somente uma confusão de pessoas e máquinas, do mesmo
modo que uma orquestra sem maestro
seria somente músicos e instrumentos. A
orquestra e todas as outras organizações
requerem liderança para desenvolver ao
máximo seus preciosos ativos. Na visão
de Lück (2008), liderança é um conjunto
de comportamentos, atitudes e ações voltadas para influenciar pessoas e produzir
resultados, levando em consideração o
relacionamento interpessoal e intergrupal
superando ambigüidades, contradições,
tensões, dilemas que necessitam ser mediados à luz de objetivos organizacionais
elevados (DAVIS & NEWSTROM, 1992, p.
150).

As características que definem o perfil de
liderança de um gestor não estão associadas
apenas nos atributos pessoais, mas naquelas
características que são aperfeiçoadas no dia a
dia, nas ações que são encaradas, nas dificuldades superadas. Essas e tantas outras questões
transformam e modificam o modo de atuação
do gestor como líder. Quando se tem um gestor
líder com postura positiva em suas intervenções,
isso geralmente contagia o grupo que se torna
motivado, sem receio de mudanças ou desafios
(DAVIS & NEWSTROM, 1992).
O gestor, dessa forma promove a busca
da satisfação pessoal pelo profissional que ali
atua. Uma liderança com negatividade reprime
a equipe, impossibilitando a cooperação e o envolvimento da mesma para as ações a serem
alcançadas, revelando, normalmente um líder
autoritário, que intimida sua equipe na busca de
resultados.
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Para que o gestor escolar tenha êxito em
sua ação é importante a práxis da gestão de
pessoas que é uma ferramenta indispensável e
de suma importância para gestores e colaboradores que desejam um clima favorável e ambiente agradável, com uma equipe alegre e com os
mesmos objetivos da instituição.
Nas relações interpessoais é possível atingir os mais diversos percursos, edificando ou
desmotivando as pessoas. Assim, os encadeamentos entre o gestor escolar, e todos que fazem parte do ambiente educacional, devem ser
dirigidos de maneira satisfatória, sendo ele apto
em conservar a estabilidade e a motivação da
equipe, sendo idealizador, incentivador, dinâmico e criativo, de modo a transformar, constantemente, a realidade por meio de uma integração
coletiva, firmando parceria entre a escola e a comunidade. De acordo com Cury (2001, p. 51),
Não navegue mais sozinho. Não seja auto-suficiente. Treine dividir o barco de sua
vida com seus íntimos. Treine para penetrar no barco de alguém [...]. Uma mão
lava a outra. A família deve ser uma grande equipe. Os colegas de trabalho devem
ser uma grande família. A gestão participativa em qualquer esfera social expande
as soluções e transforma o ambiente num
oásis. Trabalhar em equipe é uma arte
(CURY, 2001, p. 51).

Uma das adversidades na gestão de pessoas é manter um ambiente de trabalho em harmonia, que permita o crescimento organizacional e o desenvolvimento do potencial intelectual
das pessoas. Entre os fatores que permeiam as
relações de trabalho e influenciam na satisfação
das pessoas temos a motivação do próprio ser
humano é o clima organizacional.
O clima organizacional é um diferencial
competitivo que as empresas necessitam valorizar para que possam competir adequadamente
no mercado e gerarem satisfação interna. Para
isso, é necessário investir na sua melhoria, adotando-se práticas de gestão abertas e transparentes, que privilegiam as pessoas na busca do
comprometimento e do envolvimento com os objetivos (BALDUCCI; KANAANE, 2007).

O gestor precisa perceber essas modificações e buscar ampliar as competências de
ação da organização escolar, levando-a a alcançar suas potencialidades e a tornar-se uma
instituição que traga orgulho profissional a seus
colaboradores. Segundo Lück (1990), o gestor
escolar tem como função precípua coordenar e
orientar todos os esforços no sentido de que a
escola, como um todo, produza os melhores resultados possíveis no sentido de atendimento às
necessidades dos educandos e a promoção de
seu desenvolvimento.
Neste contexto o gestor, deve se envolver
em práticas direcionadas para o aperfeiçoamento de conhecimentos, habilidades e atitudes, para
que a sua participação seja mais eficaz. O gestor exerce forte influência sobre todos os setores
e pessoas da escola. Lück (1990) relata ainda,
que o gestor deve ter a habilidade de influenciar
o ambiente que depende em grande parte, da
qualidade e do clima escolar, do desempenho
do seu pessoal e da qualidade do processo ensino-aprendizagem. “O clima relacional de uma
escola provém, basicamente, dos educadores
que nela atuam. São eles que determinam as
relações internas, através do acolhimento, da
aceitação, da empatia, da real comunicação, do
diálogo, do ouvir e do escutar, do partilhar interesses, preocupações e esperanças” (DALMÁS,
1994, p.40).
Promover integração entre grupo de educadores com atividades coletivas, confraternizações, períodos de formação, visando estimular
um clima agradável e de socialização. O processo participativo visa envolver todas as pessoas
da instituição escolar na busca comum e na responsabilidade pelo todo da instituição. A participação é caracterizada pela movimentação a fim
de extinguir comportamentos individualistas e
construir espírito de equipe e pensamentos coletivos, pois sabe-se que o grupo de professores
pode transformar ou manter a dinâmica de uma
instituição (DALMÁS, 1994).
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A força transformadora de uma escola está
em seu corpo docente e isto tudo dependerá do
rumo e do auxílio do gestor. Não é fácil manter
várias pessoas trabalhando motivadas e satisfeitas, sem nenhuma dificuldade ou obstáculo pelo
caminho. Saber contornar as adversidades e as
complicações do dia a dia e das relações entre
todos é de fato uma tarefa para poucos. É importante manter o diálogo e um bom relacionamento com todos, desde funcionários e corpo
docente, até com os alunos e responsáveis, pois
a maioria dos problemas dentro da escola ocorrem devido à ausência de comunicação ou até
mesmo por falta de informações sobre determinado assunto (DALMÁS, 1994).
A respeito dos funcionários, o gestor deve
procurar fazer com que se sintam bem dentro do
ambiente profissional. As vitórias e os fracassos
devem ser compartilhados com o todo escolar,
para que assim possam se sentir responsáveis
pelo resultado obtido no final.

MOTIVAÇÃO DO DOCENTE
É certo que os seres humanos diferem
não só pela sua capacidade, mas também pela
sua vontade de fazer as coisas, isto é, pela motivação. Satisfação e motivação representam
condições imprescindíveis na profissão docente
não apenas para o seu bem estar, mas principalmente para a qualidade do trabalho pedagógico
que estes realizam diariamente nas instituições
de ensino. É importante entender que “a motivação é um fenômeno complexo e se constitui
um elemento essencial à própria razão de ser
professor” (MOREIRA, 1997).
Isto acontece porque a falta de motivação
docente ocasiona consequências na conduta e
no estímulo dos alunos para a aprendizagem. O
planejamento das metas do Plano Nacional de
Educação/PNE/2014-2024 indica de maneira
explícita a importância do processo motivacional
para a qualidade da Educação e para a formação de novos profissionais, por meio da Educação Superior, caracterizando diferentes aspectos
que podem estar relacionados a esse processo:

Um quadro de profissionais da educação
motivados e comprometidos com os estudantes de uma escola é indispensável
para o sucesso de uma política educacional que busque a qualidade referenciada
na Constituição Brasileira. Planos de carreira, salários atrativos, condições de trabalho adequadas, processos de formação
inicial e continuada e formas criteriosas
de seleção são requisitos para a definição de uma equipe de profissionais com
o perfil necessário à melhoria da qualidade da educação básica pública (BRASIL,
2014, p.12-13).

Então, discutir a motivação em relação à
docência, é uma necessidade, observando que
ela não vem ocupando consideravelmente o interesse acadêmico. A insatisfação com o trabalho leva alguns professores a querer abandonar
a profissão, no entanto mesmo com esse quadro
desmotivador, existem também muitos professores exercendo a profissão com exaustiva dedicação. É preciso mudar a realidade do educador,
pensando na sua importância social.
O gestor precisa mobilizar sua equipe
observando o que desperta a motivação dos
professores e funcionários, sem esquecer que
muitas vezes o desânimo da equipe de trabalho
começa pelo descontentamento dos gestores,
pois é muito comum que a equipe gestora reproduza o clima dominante na escola (BRASIL,
2014).
É recomendável que a escola tenha a
preocupação em oferecer um ambiente saudável, permitindo que o docente se expresse sem
medo, apoiando-o da mesma maneira que se
espera o seu suporte ao estudante com dificuldade. É essencial haver espaço para trocas, de
modo que o professor possa ouvir e ser ouvido
por seus parceiros, e seja estimulado a conhecer-se e a gostar de si mesmo, pois a autoestima
é um fator primordial para se realizar qualquer
trabalho (BRASIL, 2014).
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Qualidade de vida também tem relação
com a motivação do docente, pois é de extrema
importância estar com a saúde em ótimas condições, com isso certamente o profissional terá
mais disposição para realizar o seu trabalho do
que um profissional com sua saúde debilitada
(BRASIL, 2014).
Todas essas questões passam a ser fatores relevantes no âmbito profissional. A ausência de motivação influencia exatamente na
condição da saúde no trabalho independente da
área, mas no quadro educacional sua influência
é ampliada devido à essência da própria ação
docente de ensino-aprendizagem, que acontece
nas relações interpessoais (BRASIL, 2014).
Neste sentido, é importante conhecer, as
causas que provocam a falta de motivação, as
razões que comprometem o trabalho desses colaboradores e das instituições educacionais. Por
exemplo, muitos acreditam que a remuneração
é a principal razão da falta de motivação, porém nem sempre essa é a determinante causa
motivacional, existem os fatores de relações interpessoais, como ambiente de trabalho, o relacionamento e a convivência com os demais colaboradores que são incentivo e encorajamento
para que os profissionais se sintam motivados
no trabalho (BRASIL, 2014).
Os gestores devem compreender que o
clima organizacional é um fator bastante relevante nas instituições de ensino, a partir do momento que a gestão oferece um ambiente que seja
favorável para o docente se sentir entusiasmado,
bem disposto e empenhado com o trabalho, a
organização irá caminhar para a conquista dos
efeitos positivos, pois colaborador que trabalha
satisfeito com a instituição se desenvolve e desempenha melhor suas atribuições, mas para
isso é necessário que exista condições e oportunidades, favorecendo um ambiente agradável
(BRASIL, 2014).

Para Chiavenato (1992), as organizações
são como organismos vivos e em constante
ação e desenvolvimento, o clima é resultado das
interações e um indicador do grau de satisfação
nas organizações. Como reflexão, se faz a seguinte consideração:
O clima organizacional constitui o meio interno de uma organização, é a atmosfera
psicológica e característica que existe em
cada organização. O clima organizacional
é o ambiente humano dentro do qual as
pessoas de uma organização fazem o seu
trabalho. Constitui a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é
percebida ou experimentada pelos participantes da organização e que influência
o seu comportamento. (CHIAVENATO,
1992, p.53).

De modo geral, o clima organizacional é
a representação de satisfação dos funcionários,
com a capacidade de criar oportunidade para
crescimento e desenvolvimento ao possibilitar
que as comunicações sejam objetivas, abertas e
diretas gerando confiança interpessoal, divisão
de poder e enfrentamento construtivo.
Um outro ponto que serve para desmotivar professores é estar subordinado a uma
equipe gestora parcial e injusta. Uma equipe
que tem preferidos e que fixa regras diferentes,
dependendo do profissional. Uma equipe que
não consegue sustentar suas decisões ou que
é ausente de tudo o que é importante na escola, mas ostenta uma postura diferente na frente
da comunidade e dos alunos, enquanto intimida
e oprime professores nos bastidores. Ser ético
e demonstrar equidade em suas atitudes é de
extrema relevância para os gestores (CHIAVENATO, 1992).
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Por isso, é importante que os mesmos
busquem sempre manter seus profissionais satisfeitos, para que assim possam exercer suas
funções com o rendimento esperado pela organização, de modo que também, lhe seja prazeroso e satisfatório. A ação dos gestores é muito
significativa, havendo a necessidade de existir o
diálogo aberto, auxiliando a superar as dificuldades e buscando alcançar objetivos propostos
por sua atribuição. Os gestores precisam aprimorar devidamente seu trabalho, criando um clima de respeito onde todos possam atingir uma
atividade pedagógica da escola com competência, bem para motivar o grupo para o coletivo
(CHIAVENATO, 1992).
O gestor escolar deve ter uma boa liderança de comunicação, sabendo interagir com sua
equipe de trabalho de modo equilibrado e positivo, reconhecendo o potencial de cada docente.
Ele deve demonstrar interesse e acompanhar de
perto o trabalho dos professores, isso não significa que deverá intervir sem necessidade, mas
incentivando-os e mostrando que o processo de
educar deve ser realizado em equipe.
Um docente bem amparado, em todos os
aspectos, certamente é um professor bem mais
motivado. Oferecer a ele uma boa estrutura, recursos que facilitem a rotina e que o ajudem a
interagir com os estudantes em sala de aula. Incentivar a atualização dos mesmos, oportunizando o uso das novas tecnologias, modernizando
a instituição de ensino é um passo importante
para motivá-los na busca por novas metodologias mais dinâmicas e atrativas por meio do uso
da tecnologia a estar sempre atualizado, que as
chances de retorno positivo para a instituição tornam-se mais promissoras (CHIAVENATO, 1992).
Além disso, é interessante o gestor promover modificações para motivar os professores. Eles precisam permanecer atualizados com
relação aos alunos devido a distância entre as
gerações. A busca por atualizações profissionais
deve ser parte da vida do professor para que
ele conheça novas formas de abordar o mesmo
conteúdo. Para isso é importante possibilitar capacitação e constante reflexão a todos os envolvidos com a educação dentro do espaço escolar
(CHIAVENATO, 1992).

E o mais importante: Valorizar os professores. O gestor percebendo essa necessidade
de mudança deve fazer a mesma em conjunto
com os docentes, para que se sintam como uma
parte ativa e integrante da escola. Reconhecer
e elogiar o trabalho desenvolvido, ser otimista e
apoiar os profissionais durante as dificuldades
e mostrar sensibilidade contribuindo para vencê-las e elevar a autoestima do corpo docente.
Com a autoestima elevada, eles se sentirão mais
à vontade, confiantes e prontos para encarar diariamente novos desafios (CHIAVENATO, 1992).
Cabe ao gestor escolar colocar em prática
a gestão de pessoas para que todos os profissionais que atuam na escola se estabeleçam em
uma equipe educacional. Para que isso aconteça, diversas condições são necessárias (CHIAVENATO, 1992):
a) o cultivo do mesmo ideário educacional;
b) o respeito pela legislação, normas e regulamentos educacionais;
c) o entendimento dos objetivos educacionais a nortearem as ações específicas
de
cada setor ou área de atuação;
d) a adequação de interesses pessoais
aos interesses sociais e educacionais;
e) a existência de práticas de comunicação, diálogo e relacionamento interpessoal abertas, frequentes e sistemáticas;
f) formação de redes de interação;
g) transformação de progressos individuais em progressos coletivos;
h) dinâmica de grupo equilibrada e diligente;
i) ação interativa com objetivos compartilhados, dentre outros aspectos;
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j) transformação de desenvolvimentos individuais em desenvolvimento coletivo (CHIAVENATO, 1992).
Ao adotar essas estratégias, o gestor conseguirá motivar os professores e notará uma
significativa melhora nos inter-relacionamentos
que movem a escola. Professores estimulados
ensinam e divertem alunos, que ficarão cada vez
mais interessados e concentrados (CHIAVENATO, 1992).
O professor, por sua vez, deve avaliar se
a instituição em que trabalha tem uma filosofia
coerente com o que acredita sobre o processo
educacional e sua atuação como docente. Também deve avaliar se está feliz atuando na área
e na instituição em que trabalha, conseguindo
conciliar satisfação pessoal com satisfação profissional.
Com base nessas respostas, o docente
identifica o que está promovendo sua desmotivação e deverá redirecionar sua profissão ou
condição profissional, com consequente resgate
da qualidade de vida. Lembrando que seu estado motivacional implica em seu desempenho
profissional, que reflete na sua vida pessoal, por
estar feliz com o que faz para a instituição e todos do ciclo de relacionamento.

COS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGI-

A perspectiva foi realizada por meio de
pesquisa bibliográfica (de leitura de livros e artigos de revistas), que apresenta reflexões, orientações e opiniões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada. O objeto de estudo pretende identificar a ausência de motivação dos professores e conhecer
as possibilidades de atuação da equipe gestora
e apontar estratégias para serem desenvolvidas
pela equipe gestora para motivar o corpo docente e também conhecer o papel da gestão e do
gestor escolar.
Os trabalhos de Libâneo (2004), Lück
(2007) e Chiavenato (1992) que tratam de questões e temas associados, contribuíram para a
elaboração deste artigo que diante do referencial teórico analisado, foi utilizado a pesquisa
qualitativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a análise do artigo apresentado, gestão escolar nada mais é do que
a administração de um todo da instituição de ensino. Para que haja sucesso, é importante
a práxis buscando atender as particularidades de cada setor do âmbito educacional. Isso
significa que a gestão escolar vai além da simples administração e deve oferecer suporte a
toda comunidade escolar por meio de dimensões que proporcionam as práticas dos seus
objetivos.
Desse modo, é necessário a atuação de um gestor líder com competência de delegar.
Este precisa ser uma pessoa carismática, tratar todos com simpatia, empatia, bom humor,
autoconfiança. O gestor líder deve ser o primeiro integrante da equipe a aceitar desafios e
influenciar a todos de maneira positiva. Com dedicação, responsabilidade e liderança dos
gestores é possível desenvolver e fortalecer a integração entre todas as partes da instituição
escolar.
Existem várias causas que desmotivam os profissionais da educação em sua jornada
acadêmica. Por isso o gestor escolar é tão necessário para conduzir de maneira satisfatória
o andamento e sucesso escolar. Conduzir uma equipe requer constância, equidade e predisposição para desenvolver o prazer e respeito pela escola.
E tudo isso é bastante pertinente, pois uma equipe próxima e unida é capaz de mobilizar o todo construindo meios, beneficiando a todos integralmente. Para isso é necessário
que o gestor escolar comece a observar e perceber o que tem feito com que a equipe esteja
desmotivada. Partindo desse contexto, criar mecanismos para resgatar o interesse e a participação de todos de modo com que se sintam valorizados, respeitados e reconhecidos em
suas atribuições.
Descentralizar a gestão dividindo responsabilidades com os colaboradores é uma
excelente iniciativa e gera nos profissionais entusiasmo por se sentirem parte das tomadas
de decisões. Melhoria na comunicação e relação hierárquica entre gestão escolar e corpo
docente e intervenções incentivadoras referente ao apoio e auxílio em sala de aula, acompanhamento de atividades e de organização do trabalho escolar.
Proporcionar subsídios que permitam que os professores se atualizem e se aperfeiçoem com frequência sobre as questões do exercício profissional, entre outros. Com efeito,
esse profissional irá obter um modelo transformador e contribuinte nas transformações de
referências.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:
APRENDIZAGEM NO COTIDIANO ESCOLAR
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema,
conhecer e compreender a importância o uso real, contextualizado das tecnologias da
informação e comunicação (TIC’s), no processo de ensino e aprendizagem, construção
do conhecimento e emancipação do sujeito. Em consonância aos novos e diferenciados
processos comunicativos e culturais, o estabelecimento de uma cultura digital, na apresentação de distintas linguagens e sistemas de signos contribuindo com a transformação
de comportamentos e hábitos sociais. Um novo desafio imposto às escolas auxilia crianças e jovens na construção de sua identidade pessoal e social, para tanto é necessário
a clareza, quanto a importância de selecionar e organizar as aprendizagens contribuindo
de forma sistemática para a revitalização das práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Tecnologias; Aprendizagem; Digital; TIC.
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INTRODUÇÃO

A

educação é um processo social, bem público, direito de todos, a sociedade tem
como objetivo assegurar a coesão e a equidade social, a solidariedade e o desenvolvimento pessoal de todos. Promover o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando as dimensões: intelectual, social, emocional, física e cultural, partindo
do princípio de que todos os estudantes são sujeitos potentes, autônomos íntegros e capazes
de aprender e desenvolver-se, contanto que os processos educativos a eles destinados considerem suas características e seu contextos.
Respeitar e valorizar a diversidade e a diferença, reconhecendo o modo de ser, pensar
e de aprender de cada estudante, propiciando desafios que sejam adequados às suas características biopsicossociais, apostando nas possibilidades de crescimento e orientando-se
por uma perspectiva de educação inclusiva, plural e democrática.
A escola pública é a possibilidade de não apenas oferecer para todos igual oportunidade de ingresso, independentemente de suas origens, diferenças e diversidades, mas garantir
que todos possam ter o seu lugar como sujeito, cidadão e aprendiz igualmente assegurado.
Na garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, possibilitar por práticas pedagógicas o uso real, contextualizado das tecnologias da informação e comunicação (TIC 's), no
processo de ensino e aprendizagem, construção do conhecimento e emancipação do sujeito.
Na atualidade, o termo tecnologia é utilizado, com frequência, em diferentes contextos,
analisando em contexto educacional, tecnologias apresentam uma definição bem abrangente
que envolve, entre outros, a aplicação prática de conhecimento científico. Para Silva (2002),
tecnologia é um sistema por meio do qual a sociedade satisfaz suas necessidades.
Soffner (2013) a define como tudo o que aumenta as capacidades humanas e diz que
a primeira tecnologia foi o pedaço de osso que um homem utilizou para se defender ou para
atacar outro animal. Para o autor, os óculos que utilizamos para melhorar nossa visão e mesmo o giz que o professor usa em sala de aula são tecnologias.
Assim o planejamento precisa contemplar ações que garantam o estabelecimento de
uma cultura digital, na apresentação de distintas linguagens e sistemas de signos contribuindo com a transformação de comportamentos e hábitos sociais na busca do pertencimento
social, individual e coletivo na construção de conhecimento e emancipação do sujeito (SOFFNER, 2013).
O ato de planejar deve sempre estar atendendo aos anseios e necessidades dos estudantes rompendo que com o caráter transmissivo e tradicional do processo de ensino e
aprendizagem, é necessário contemplar as vozes e escutas, respeitando singularidades e
particularidades na construção do coletivo, compreendendo os sujeitos em todas as suas
dimensões afetivas, culturais, sociais, emocionais e intelectuais (SOFFNER, 2013).
O planejamento precisa ser elaborado de modo, que professores/as e todos/as envolvidos/as no processo educacional analisem os eixos estruturantes, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do seu componente curricular, tendo
clareza e intencionalidade definidas, do quê, de como e para quem é necessário ensinar
(SOFFNER, 2013).
Identificando as possíveis integrações entre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do seu componente curricular e das diferentes áreas do conhecimento, é possível
compreender o papel que cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento representa no
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conjunto das aprendizagens previstas para cada ano de escolaridade (SOFFNER, 2013).
Realizar momentos de avaliação diagnóstica, avaliando os objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento trabalhados em anos anteriores, tanto para diagnosticar em que medida
já foram alcançados pelos estudantes, quanto para identificar como poderão contribuir para
as aprendizagens seguintes, é de suma importância para a garantia de uma aprendizagem
significativa e real (SOFFNER, 2013).
Criando as estratégias de ensino, definindo, elencando o que vão realizar, o que esperam que seus estudantes façam e o tempo necessário para a execução das tarefas propostas, a diversidade de atividades, o trabalho constante com as múltiplas linguagens enriquece
o currículo, proporcionando metodologias ativas e significativas (SOFFNER, 2013).
Assegurar que o conjunto de atividades propostas possibilite um percurso coerente
e ativo, permitindo aos estudantes construir todos os conhecimentos previstos para aquele
ano de escolaridade, em respeito aos seus gestos, gostos, singularidades e particularidades
(SOFFNER, 2013).
De fundamental importância a seleção dos materiais pedagógicos mais adequados
para o trabalho com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, contemplando livros
didáticos e recursos digitais entre outros, para que haja o envolvimento dos estudantes em
momentos de reflexão, discussão e análise crítica, possibilitando avaliar e contribuir com o
seu próprio processo de aprendizagem, crescimento e desenvolvimento da autonomia (SOFFNER, 2013).
Em um constante movimento dialético, possibilitando o protagonismo juvenil, uma prática reflexiva pautada pela ação, é necessário que registrem o próprio percurso e o do estudante e verifiquem quais objetivos ainda não foram alcançados, sempre que necessário
para a revitalização de novas práticas pedagógicas e metodologias ativas, para garantia dos
objetivos e direitos de aprendizagem,
A avaliação concebida como parte integrante do processo de ensino fornece elementos para o professor traçar a sua trajetória de trabalho, por meio do planejamento e replanejamento contínuo das
atividades, uma vez identificados os conhecimentos que os estudantes já possuem e suas dificuldades
de aprendizagem (CURRÍCULO DA CIDADE: Tecnologias para aprendizagem,2019, p.53).

Garantindo o acolhimento dos estudantes em espaços organizados, vivências oferecidas, tempos para as elaborações, construção de conhecimento e levantamento de hipóteses
e desenvolvimento de autonomia e protagonismo juvenil.
Assegurar interações qualitativas por meio das relações, interações, realização projetos
pedagógicos, diversas linguagens nas experiências (sem separá-las, pois não é de modo
fragmentado e sim numa situação de forma integral) a aprendizagem ocorrem quando os
estudantes vivem e convivem, em tempo real e contextualizado.
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CURRÍCULO PARA O ENSINO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
De acordo com o Currículo da Cidade
(2019), desenvolver um planejamento para o ensino das tecnologias de comunicação e informação (TIC’s) por projetos assegura a ampliação
de vocabulário, construção de conhecimento,
desenvolvimento de habilidades na comunicação, argumentação, senso crítico, autonomia,
cooperação, contribuindo com a aprendizagem
acerca do pensamento computacional, programação, letramento digital e noosfera por exemplo.
Os estudantes logo cedo aprendem a viver na diversidade, quanto mais diversos os grupos (gênero, raça, etnia, religião, tipos de famílias), mais variadas são as questões levantadas
e o aprendizado desenvolvido, na construção de
vínculos afetivos e interações, desenvolvendo
de forma constante e natural o permanente de
acolhimento e valorização de todos, respeitando
suas histórias e culturas (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
As práticas pedagógicas, devem ser pensadas e elaboradas de modo ativo, para que estudantes atuam na criação de relações sociais,
nos processos de aprendizagem e de produção
de conhecimento, o espaço é educador deve ser
construído pelos estudantes e ser para os estudantes, sujeitos de direitos devem ter assegurados um processo intenso, pensado e organizado
para a chegada, acolhimento, acesso e permanência, movimento e criação. Metodologias ativas, cultura maker, robótica criativa, cultura digital, atualmente é um dos grandes desafios para
as escolas (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Novos e diferenciados processos comunicativos e culturais a cultura digital exige distintas
linguagens e sistemas de signos, os quais irão
transformando comportamentos e hábitos sociais . O desafio imposto às escolas é auxiliar
crianças e jovens na construção de sua identidade pessoal e social (CURRÍCULO DA CIDADE,
2019).
Tendo como objetivos de o trabalho deste

componente curricular atuar com discernimento
e responsabilidade, aplicar conhecimentos para
resolver problemas, ter autonomia para tomar
decisões, ser proativo, identificar dados de uma
situação e buscar soluções (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Ações no laboratório de informática, ressaltando que o espaço é educador possibilita a
integração das mídias e tecnologias nas diferentes áreas de conhecimento. Propiciar situações
didáticas criadas com base em metodologias ativas, potencializar o desenvolvimento de projetos
pelos estudantes, aprendizagem pela investigação e jogos.
Partindo da premissa de que tecnologias
são produções humanas, e consonância com
partes de suas culturas, mudanças nas organizações sociais e nas relações entre pessoas foram
radicalmente aceleradas. Sujeito no centro do
processo educativo e o uso pedagógico-comunicacional da tecnologia, estudantes são incentivados com a cultura maker, no qual assume
a postura de criador, inventor, com a mão na
massa “aprender fazendo”, uma aprendizagem
por desafio ou resolução de problemas (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
O programa Robótica Criativa (2016) uma
maratona denominada jam de robótica possibilita
uma educação para a formação humana integral
e para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva, contribuindo para que
recursos tecnológicos sejam mais acessíveis,
Na intenção de oportunizar a inserção
dos estudantes nesse movimento maker,
o Programa Robótica Criativa foi estruturado com base em tais características, o
que permitiu a liberdade de criação e autonomia na prototipagem e construção de
materiais educativos, atendendo – com
equidade e qualidade – as demandas e
necessidades da Rede. Como estratégia
de engajamento de unidades, professores e estudantes foram desafiados a participarem de uma maratona denominada
JAM de Robótica (CURRÍCULO DA CIDADE: Tecnologias para aprendizagem,
2019, p.66).

O trabalho com as tecnologias da informação e da comunicação TIC’s, possibilita o
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desenvolvimento de competências, dentre as
quais estão comunicação, argumentação, senso
crítico, autonomia, cooperação, com a finalidade de que os estudantes possam interagir, conectar-se com o outro, participar e formar redes,
colaborar, agir, responsabilizar-se, construir e
ressignificar conhecimentos - sujeito integral em
todas as suas dimensões - conhece, investiga e
expressa o mundo.
A utilização de diferentes linguagens midiáticas, com abordagens reflexivas sobre como
tais usos podem impactar nos resultados almejados, de forma positiva ou negativa, bem como
se atentando às possíveis consequências de tais
utilizações, para que cada vez mais os estudantes se apropriem de tais recursos digitais na sociedade (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Compreensão dos possíveis usos e impactos das tecnologias sobre a vida das pessoas
envolve ainda a percepção sobre o potencial de
determinadas tecnologias para o atendimento às
suas necessidades. É essencial a promoção de
práticas pedagógicas diferenciadas, reflexivas,
colaborativas e dialógicas que necessariamente
se utilizem de TIC, para que as crianças e jovens vivenciam inúmeras situações de possíveis
usos das TIC, sempre com base em seus hábitos, crenças e atitudes, de maneira que se apropriem delas nas mais variadas situações de vida
na sociedade (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Desenvolvendo assim consciência crítica,
criativa e cidadã, reflexão sobre os valores que
estruturam a comunidade do entorno e da sociedade, sempre com atividades que façam uso
das TIC, de maneira a promover revisões, validações e até mesmo ajustes de posturas para uma
prática cidadã ativa e propositiva.
Promover investigação e pensamento
científico criação de perguntas ou situação problema que desperte a vontade de saber mais,
indo além da reprodução dos conteúdos pré-estabelecidos, antecipando dúvidas ou questões
secundárias, que surgirão durante os debates e
as descobertas realizadas, em geral feitas nas
observações sistemáticas, nas análises e nos
experimentos (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).

CURRÍCULO PARA O ENSINO DE

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA
Segundo documento oficial (SÃO PAULO,
2019), em 1987 foi criado o projeto introdução
à informática cursos ministrados fora do horário
regular de aula, com a finalidade preparar estudantes da Educação de Jovens e Adultos - EJA
para o ingresso profissional na área de informática.
No ano 1989 a prefeitura municipal de
São Paulo criou o projeto gênese, o qual tinha
como finalidade desenvolver consciência crítica em relação ao conhecimento e uso da informática, desenvolvimento do raciocínio lógico e
descoberta da própria capacidade de estudo/
aprendizagem, fomentaram reflexões sobre possibilidades de usos interdisciplinares das tecnologias da informação e comunicação (SÃO PAULO, 2019).
No ano 2001 surge a robótica com o projeto “A cidade que a gente quer”, no ano 2017
surge o primeiro currículo da cidade de São Paulo de tecnologias para aprendizagem, ampliando
as possibilidades de acesso e imersão em tecnologias, experimentação, depuração de ideias,
protagonismo, desenvolvimento de competências não cognitivas, valorização do trabalho em
equipe, várias formas de comunicação e expressão (SÃO PAULO, 2019).
A coautoria de projetos entre os professores e alunos dos diversos componentes curriculares, possibilita a elaboração de atividades nas
quais os alunos encontraram um sentido em seu
cotidiano, por meio do uso de distintas mídias,
câmera fotográfica, câmera de vídeo, gravador
de som, tablet, laptop, desktop e telefone celular
(SÃO PAULO, 2019).
A construção das aprendizagens o diálogo, expressão e direito à voz, produção em
equipe, favorecendo assim as trocas e as ajudas
mútuas asseguram a heterogeneidade da EJA,
através de temas de estudo que vão unir e integrar o grupo (SÃO PAULO, 2019).
Os adultos utilizam diversos recursos digi30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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tais sendo capazes de compreender e transformar suas realidades sociais e pessoais, agir no
desenvolvimento local, de forma conjunta. Assim
a importância de valorização das experiências
prévias pessoais, profissionais, culturas, crenças, hábitos, autonomia, autodirecionamento,
experiências prévias, prontidão, disponibilidade,
orientação, além de problemas ligados ao dia a
dia (SÃO PAULO, 2019).
Sendo de forma emergencial a integração e interação de novas culturas derivadas
das mudanças nos processos comunicacionais
da sociedade, os ciclos comunicacionais que
promoveram grandes transformações são eles:
oralidade, escrita, impressão, massificação, midiatização, cyber ou digital. As tecnologias da
informação e comunicação no âmbito escolar,
apresenta desafios e oportunidades para professores e estudantes, mudanças de modelos mentais, na forma de olhar e compreender o mundo.
Permite o acompanhamento das atividades desenvolvidas, possibilitam realização de intervenções e eventuais ajustes que se façam necessários durante esse processo, além da exposição
a situações variadas e simulações do cotidiano,
um exercício reflexivo de ressignificação e reinterpretação dos conteúdos (SÃO PAULO, 2019).
Com dispositivos na palma da mão, o
acesso à informação e a comunicação em tempo real dos acontecimentos alcançam quase
todos os lugares do planeta. As tecnologias estabelecem novos sentidos de tempo e espaço,
o desejo do ser humano que é nato de se comunicar, de se fazer entender. Em uma proposta
de educação integral potencializando todos os
campos dos saberes, tanto dentro quanto fora
do espaço escolar, não pode fechar-se em aulas
tradicionais, mas sim estimular a criatividade e a
inventividade (SÃO PAULO, 2019).
As tecnologias da informação e comunicação apresentam elementos de mediatização entre o conhecimento científico e as experiências
da vida dos estudantes. Assegurar o letramento garante a apropriação da leitura e da escrita,
para exercer a cidadania, ter acesso à cultura da
sociedade letrada e ser capaz de utilizar estes
conhecimentos em práticas sociais (SÃO PAULO, 2019).

A educação pautada no movimento de reconstrução ou reorganização das experiências,
que esclarece e aumenta o protagonismo, autonomia, inventividade e colaboração. Para os estudantes de EJA é necessário que experimentem,
testem, produzam e analisem produtos variados
mediados de alguma forma pelas TIC, focando
na resolução de desafios ou problemas, criando
condições de mudar os contextos sociais que
os cercam (SÃO PAULO, 2019).
Potencializar o pensamento computacional, processo de pensamento envolvido na formulação e resolução de problemas de maneira
que as soluções sejam representadas de tal forma que possam ser efetivamente realizadas por
um agente de processamento de informações
garantindo o uso social e responsável das tecnologias (SÃO PAULO, 2019).
Incentivar a cultura maker , o inventar e
resolver problemas de forma criativa, compartilhada e colaborativa, estruturando o conjunto
de atitudes, crenças, hábitos e comportamentos
desses criadores, como o fazer e criar conjunto,
compartilhar, colaborar, interagir com o mundo
(SÃO PAULO, 2019).
A cultura maker, também chamada de movimento maker, identificada e caracterizada nos
Estados Unidos da América no início dos anos
2000 e conhecida como mão na massa, parte
do princípio de que pessoas comuns realizam
ações de forma individual ou coletiva com suas
próprias mãos e buscam a solução de problemas ou a execução e viabilização de suas ideias
e planos (SÃO PAULO, 2019).
Planejar sequências de atividades que
propiciem a experimentação de situações de
participação ativa, criativa, transformadora, de
compartilhamento e colaboração, em consonância com os eixos estruturantes de programação,
TIC letramento digital. Trabalhar com erro e acerto, movimento dialético entre o pensamento concreto e o abstrato, lógica, capacidade de análise, estruturação de sequências lógicas (SÃO
PAULO, 2019).

TECNOLOGIAS DIGITAIS E OS DI30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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REITOS DE APRENDIZAGEM
Os direitos de aprendizagem para os estudantes necessitam ser pensados e executados
de modo que eles sejam capazes de apreender
tecnologias com equidade, utilizando diferentes
linguagens/mídias, explorar e experimentar diferentes tecnologias (DOLL JR, 1997).
A aprendizagem deve acontecer em um
contexto reflexivo, dessa forma o estudante irá
conhecer e apropriar-se das tecnologias para
refletir e buscar soluções para desafios, com liberdade de escolha, tendo respeitadas as suas
estratégias pessoais de aprendizado (DOLL JR,
1997).
É fundamental utilizar as tecnologias como
linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, criar para interagir
socialmente e tomar decisões éticas no cotidiano de maneira a exercitar o diálogo, argumentar,
analisar posições divergentes e respeitar decisões comuns, procurando ler o mundo e suas
transformações (DOLL JR, 1997).
Assegurar uma aprendizagem mobilizadora das dimensões cognitiva, social e afetiva,
pois as tecnologias são cada vez mais ubíquas,
integradas e imersas nos inúmeros espaços da
sociedade. As tecnologias para a aprendizagem
necessitam estar a serviço da informação e
construção de conhecimento, da cultural digital,
do protagonismo de todos/as envolvidos/as no
processo educacional, no despertar da autonomia, do incentivo da inventividade, da colaboração, contribuindo de forma ímpar com o pensamento reflexivo (DOLL JR, 1997).
Desenvolver um trabalho educacional baseado no construcionismo, ciclo descrição-execução-reflexão-depuração , formando uma espiral ascendente da evolução do conhecimento
tendo o professor como mediador, facilitador e
orientador da aprendizagem do estudante. Utilizar softwares, como por exemplo- cartões animados com narrativas diferenciadas a partir do
uso de linguagem de programação, pensamento
computacional, o qual possibilita conhecimento

mais aprofundado sobre o funcionamento das
“coisas” ou funcionamento dos computadores para criar soluções que façam melhor uso
desses para atender às nossas necessidades
(DOLL JR, 1997).
O pensamento computacional é pautado
por nove conceitos, coleta de dados, análise de
dados, representação de dados, decomposição
de problema, Como metodologia de trabalho e
construção de saberes desenvolve-se no coletivo o trabalho com programação, possibilitando
o estudante descrever suas ideias, observar o
efeito produzido pelo processamento do computador, estabelecendo diálogo com o próprio
pensamento, por meio dispositivos de hardware, sistema computacional, capacidade analítica,
linguagem de programação e narrativas digitais
(DOLL JR, 1997).
O computador em suas infinitas variáveis,
uma descoberta extraordinária, dentre tantas
ferramentas, possibilita criação de vídeos musicais e até simulações científicas e criaturas robotizadas, expandindo o que as pessoas podem
aprender no processo. As tecnologias da informação e comunicação, em seu currículo necessita furtar objetos de conhecimento, que desenvolvam temas e ações acerca do papel e uso
das TIC na sociedade, produções colaborativas,
acesso, segurança e veracidade da informação,
criatividade e propriedade intelectual, além de
implicações morais e éticas.
Na construção da noosfera, mundo vivo,
virtual e imaterial, constituído de informações,
representações, conceitos, ideias, mitos que
gozam de uma relativa autonomia e, ao mesmo
tempo, são dependentes de nossas mentes e de
nossa cultura (DOLL JR, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos têm direito à educação, uma formação indispensável para a sua realização pessoal, formação para a vida produtiva e pleno exercício da cidadania.
Para tanto, nas ações e planejamento dos educadores será necessário selecionar e organizar as aprendizagens a serem asseguradas ao longo de todas as etapas e modalidades
da Educação Básica e fomentar a revitalização das práticas pedagógicas, para assim formar
cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva,
democrática, próspera e sustentável, e indica o que bebês, crianças, adolescentes, jovens e
adultos devem aprender e desenvolver ao longo do seu processo de escolarização.
Pensar em uma educação integral, compreende o compromisso com as práticas integradas de formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Apresentando compromisso com a integralidade
e inteireza dos sujeitos.
Gonçalves (2006) associa a Educação Integral à totalidade do indivíduo como processo que extrapola o fator cognitivo e permitindo-lhe vivenciar uma multiplicidade de relações,
com a intenção de desenvolver suas dimensões físicas, sociais, afetivas, psicológicas, culturais, éticas, estéticas, econômicas e políticas.
Cavaliere (2002) segue a mesma linha conceitual, destacando que a essência da Educação Integral reside na percepção das múltiplas dimensões do estudante, que devem ser
desenvolvidas de forma equitativa,
Nesse alinhamento reflexivo, entende-se que o sistema educacional não pode ser alheio
às diferenças, tratando os desiguais igualmente, pois se sabe que tal posicionamento contribui para a perpetuação das desigualdades e das iniquidades para uma parcela importante
de crianças, jovens e adultos que residem em nossa cidade, embora se saiba que sempre se
busca responder ao desafio: “o que há de igual nos diferentes?”(CURRÍCULO DA CIDADE:
Tecnologias para aprendizagem, 2019, p.23).
Sendo assim, o currículo deve ser concebido e compreendido como um campo aberto
à diversidade, no que diz respeito ao que cada estudante poderia aprender em relação a
conteúdos, mas sim às distintas formas de aprender de cada estudante na relação com seus
contextos e história de vida.
É fundamental que metodologias e práticas pedagógicas contemplem o letramento
digital, conjuntos de letramentos (práticas sociais) que se apoiam, entrelaçam, e apropriam
mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais, objetos de conhecimento, linguagens midiáticas, apropriação tecnológica, cultura digital, consciência crítica, criativa e cidadã,
investigação e pensamento científico.
O estudante deve ser construtor do próprio conhecimento, desenvolvendo autonomia,
criatividade, ação, consciência crítica, no exercício da aprendizagem colaborativa/cooperativa no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao cidadão do século XXI
em integração com os objetivos do desenvolvimento sustentável.
As tecnologias da informação e comunicação, possibilitam o desenvolvimento da compreensão, conscientização, responsabilidade e critério tanto para compartilhar conteúdos de
maneira colaborativa como para fomentar o espírito investigativo na busca de soluções para
os desafios.
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Desenvolver práticas reflexivas sobre os impactos do uso das TIC na vida das pessoas,
principalmente nas suas atitudes e interações com as demais pessoas e com o mundo. Encontrar, investigar, filtrar, avaliar e compartilhar com criticidade as informações existentes no
mundo virtual para o desenvolvimento de atividades e projetos.
Potencializar práticas que os estudantes não apenas saibam utilizar as tecnologias,
mas que entendam como podem utilizá-las para interagir, conectar-se com o outro, participar
e formar redes, colaborar, agir, responsabilizar-se, construir e ressignificar conhecimentos a
partir delas, na perspectiva de sujeito integral em todas as suas dimensões, que conhece,
investiga e expressa o mundo.
Desenvolver um programa significa representar, no computador, os conhecimentos e as
estratégias empregados para atingir certo objetivo. Descrevem-se, em comandos, todos os
passos necessários seguindo um sistema de palavras e regras, que é próprio da sintaxe e da
estrutura da linguagem em uso (ALMEIDA, 2005).
É de fundamental importância permitir que as crianças e os jovens dos espaços educativos atuem como protagonistas, e pensar em dinâmicas que lhes oportunizem formas de
sentir e de perceber a realidade que os cercam, a partir de vivências que lhes possibilitem
aprender fazendo e experimentando, para que compreendam e internalizam o que é ser cidadão ativo junto à sociedade.
Promover práticas que fomentem o protagonismo implica que os professores envolvidos nesses processos de aprendizagem refletem, revisem e ajustem os tipos de participações que estão sendo estruturados e implementados com seus estudantes, de maneira que
eles possam desenvolver atividades que impactem os espaços de sua escola e respectivo
entorno.
A programação permite ao estudante descrever suas ideias, observar o efeito produzido pelo processamento do computador, refletir sobre o que pretendia realizar e o resultado
obtido, alterar sua descrição inicial para atingir o desejado, estabelecendo um diálogo com
o próprio pensamento, com os colegas e com o meio, gerando uma espiral ascendente
da aprendizagem baseada na descrição, execução, reflexão e depuração que leva a novas
construções concretas, além de criar movimento dialético entre o pensamento concreto e o
abstrato.
Dessa forma, a construção de saberes acerca de programação em seu desenvolvimento deverá abordar práticas que contemplem os seguintes objetos de conhecimento, dispositivos de hardware identificação e utilização dos diferentes dispositivos de hardware possíveis
e necessários à execução de diferentes atividades.
O sistema computacional possibilitará a compreensão da lógica básica utilizada para
dar origem a recursos, programas, funções e comandos nos diferentes dispositivos e sistemas existentes, proporcionando às crianças e jovens a compreensão de como se estrutura
e se concretiza esse contexto de integração das máquinas (hardware) com a programação
lógica do ser humano (software).
Desenvolver a capacidade analítica (de abstração) estruturação e vivência de diversos
processos cognitivos que permitam um entendimento compreensão mais aprofundada do conhecimento e das habilidades envolvidas no referido processo. A linguagem de programação
um processo de estruturação de várias sequências de ações, ligadas a diversas temáticas e
contextos, para que os estudantes compreendam a lógica de se programar um computador,
com ênfase no esclarecimento de que as regras para definição das sequências de ações têm
uma forte proximidade com os próprios processos mentais do cérebro humano,
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A programação já existe em nossas vidas antes mesmo de nos darmos conta disso.
Utilizamos a lógica da programação ao sair de casa, todos os dias, e tomar decisões sobre
quais caminhos tomar para chegar ao nosso local de trabalho; quando aos finais de semana
programamos um passeio e temos de decidir qual será o roteiro, optar se nos encaminharemos a ele de carro, de transporte coletivo ou caminhando; ou seja, em todas as nossas
decisões diárias fazemos uso de repetições e condições; somos, por natureza, programadores. Em programas computacionais tal lógica também é aplicada, por meio da linguagem
de programação (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA CIDADE: Tecnologias para
Aprendizagem, 2019, p.15).
Por sua vez as narrativas digitais, apresentam a organização e narração de uma sequência única de fatos, emoções e vivências que envolvam pessoas diversas, dentro de um
determinado contexto, considerando os tempos dessas ocorrências e intenções da pessoa
que está formulando tal narrativa, mediante a cultura, referenciais internos e significados do
próprio narrador, por meio do planejamento, implementação, produção, acompanhamento
e avaliação das mais diversas narrativas, utilizando e combinando principalmente diferentes
linguagens e respectivas mídias digitais, para que os participantes se apropriem também do
processo de construção de conhecimento sobre o mundo que os cerca (BRASIL, 2019).
O papel e uso das tecnologias da informação e comunicação na sociedade proporciona a compreensão do uso das TIC como ferramentas de participação na sociedade. Com
produções colaborativas, as participações em momentos de planejamento, elaboração e
compartilhamento das produções realizadas de forma conjunta, vivenciando o processo que
fortalece a habilidade de trabalhar e produzir com o outro (DOLL JR, 1997).
O acesso, segurança e veracidade da informação é fundamental para a colaboração
no entendimento dos aspectos instrumentais sobre como se dão os acessos aos ambientes
digitais, a identificação de hackers e a adoção de medidas para coibir tentativas de acesso
ilegal, além da verificação sobre a veracidade das fontes e das notícias publicadas, divulgadas (BRASIL, 2019).
A compreensão dos aspectos que envolvem a criação de uma determinada peça, qualquer que seja ela, e a importância de conhecer os aspectos legais que protegem a autoria
intelectual desse produto, suas implicações morais e éticas, na constante reflexão, compreensão e conscientização sobre limites morais e éticos envolvendo uso das TIC e sobre valores
de convivência em espaços virtuais, respeito ao outro e suas produções.
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O APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: O tratamento metodológico dado à expressão da Educação Inclusiva na Educação Infantil tem se focalizado a um momento de recreação, para reforçar hábitos de
higiene, anunciar o horário de lanche ou histórias, não divertimento ou ao tempo de ensaios para festas e comemorações, desmerecendo os objetivos relacionados ao desenvolvimento expressivos da criança. Não é necessário invalidar esta forma de uso, mas é
preciso recuperar a sua verdadeira função. A Educação Inclusiva vai além, é também um
momento de aprendizagem, onde o educando pode desenvolver sua consciência crítica,
ser autônomo, usar sua criatividade, ser visto como um cidadão pensante com costumes
e gosto cultural. De acordo com Melo, a Educação Inclusiva 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 aprendizagem. O
acompanhamento da educação especial é um processo de construção do conhecimento,
favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de
ouvir Educação Inclusiva, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito
ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Crianças; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho da educação especial incentiva a reflexão e a consciência crítica, ou
seja, o contato com o imaginar e criar é essencial na vida do ser humano, é um
grande contribuidor no desenvolvimento do senso crítico.

Segundo Melo, a Educação Especial é um meio de expressão de idéias 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 Educação Especial 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.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

268

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
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 idéias 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).

Michels (2006), entende que a escola
hoje é convocada a ser democrática “para todos”, uma escola inclusiva. No entanto, se não
levarmos em consideração os aspectos apresentados anteriormente, corremos o risco de
fazermos uma análise ingênua sobre seu papel
social.
Assim sendo, para estudar as escolas e
suas organizações, faz-se essencial relacioná-las aos aspectos mais amplos da sociedade
como, por exemplo, a economia e a política,
sem perder de vista a troca existente entre esses
elementos e o cotidiano escolar.
Levando em conta tais considerações, a
autora, parte da concepção que a atual reforma
educacional se esforça para promover 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 fracasso.

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.

Seguindo a mesma linha de pensamento
outra autora define a gestão inclusiva da seguinte maneira:

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:

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.

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).

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).

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).
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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 de educação inclusiva não devem ser ignoradas.
O movimento pela universalização do ensino e democratização das práticas escolares visa,
dentre outros aspectos, a promover e facilitar o
acesso à escola de grupos de indivíduos que, pelas mais diversas razões, encontram-se abolidos
do seu esforço.
Segundo Bueno, esse movimento ganhou
vulto nos anos 60 e “[...] fez aflorar, de forma incontestável, os problemas de seletividade escolar,
e passou a ser objeto de preocupação tanto dos
gestores das políticas quanto dos estudiosos e
pesquisadores da educação nacional” (BUENO,
2000, p.103).
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).
É preciso criar espaços nas escolas em que
se possam desenvolver adequadamente trabalhos
com músicas. A sociedade deve tomar consciência do uso da Educação Especial como uma forma
de expressão, percebendo seu valor e benefícios,
não sendo vista como passatempo ou ornamento
(DUEK, 2014).
A Educação Especial 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 (DUEK, 2014).

A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A INCLUSÃO
Inclusão é o movimento da sociedade voltado para produzir a igualdade de oportunidades
para todos, quando focada sob o ângulo individual a inclusão, supõe que cada um tenha a
oportunidade de fazer suas próprias escolhas e,
em consequência, construir sua própria identidade pessoal e social. Dessa forma:
A inclusão questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e da regular, mas também o próprio
conceito de integração. Ela é incompatível
com a integração, já que prevê a inserção
escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção,
devem frequentar as salas de aula do ensino regular (MANTOAN, 2006, p.19).

Segundo Mantoan (2006, p.19) "O objetivo da integração é inserir um aluno ou um grupo
de alunos que já foi anteriormente excluído". O
radicalismo da inclusão vem do fato de reivindicar uma transformação de paradigma educacional, a qual já nos referimos.
No olhar inclusivo, retira-se a subdivisão
dos sistemas escolares em particularidades do
ensino especial e ensino regular. As escolas acolhem as diferenças sem discriminar ou trabalhar
a parte com alguns alunos.
Também não determina regras específicas
para o planejamento e avaliação dos currículos,
atividades e aprendizagens de alunos com deficiências e necessidades educacionais especiais.
Para Ramos (2008, p. 05), "a inclusão, em
termos gerais, constitui uma ação ampla que, sobretudo em países em que há diferenças sociais
muito grandes, propõe uma educação com qualidade para todos". Nesse aspecto existe a inclusão dos portadores de necessidades especiais,
que abrangem as limitações físicas e cognitivas.
Fazendo um paralelo sobre a inclusão e a
integração, Mantoan (2006) observa que a criança que está integrada no sistema escolar regular, adapta-se às opções que lhe são oferecidas
no ensino regular, sem questionamentos.
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Já a inclusão por sua vez, é literalmente o
incluir o aluno no sistema escolar sem deixá-lo
de fora deste sistema regular de ensino, fazendo
com que ele se adapte às particularidades de
outros alunos como o caleidoscópio destacado
pela educadora canadense Marsha Forest, que
faz uma metáfora com relação à inclusão e o
caleidoscópio:
Mantoan (2006, p. 39), “ao contrário do
que alguns ainda pensam, não há inclusão se
a inserção de um aluno é condicionada à matrícula em uma escola ou classe especial”. Para
a autora esse sistema de educação no Brasil,
apenas recebe o aluno seja ele de inclusão na
modalidade regular ou especial impondo uma
identidade e capacidade de aprender de acordo
com suas características pessoais.
Segundo Carneiro (2013, p.106), “quando
se fala em inclusão já, não se trata de desativar
o que está funcionando, senão de articular adequadamente, o que poderá funcionar melhor”.
Para tanto, é adequado destacar que as
instituições de educação especial trabalham
com objetivos próximos com aqueles da escola regular, mobilizando de forma profunda no
sentido de incluí-los. Para Silva e Fácion (2005,
p.18), “[...] a inclusão escolar vem se efetivando
na prática com dificuldade, muito antes de a legislação vigente formalizar a proposta”.
Para Carneiro (2013, p.140), “na ótica da
integração, é a pessoa com deficiência que tem
de se adaptar à sociedade para evitar a exclusão”. Desta forma, a integração se contrapõe ao
movimento de inclusão, já que incluir pressupõe
um esforço bilateral, e não, unilateral como a integração.
Como explicar a diferença, a dessemelhança, ou mesmo defender a divergência, no
mundo que caminha para globalização? Segundo Mantoan (1997), em relação às atitudes do
século XIX, percebe-se a influência do espírito
da Revolução Francesa, como a experiências
médicas, de Itard, desenvolvidas com o selvagem de Aveyron, as de Guggenbuhl, no que se
refere a criação de Institutos Especiais de Tratamento e Educação.

Como as de Seguin e Howe, na publicação científica e legislação sobre instrução, respectivamente, foram fundamentais para o saber
médico em relação aos problemas considerados
diferentes naquela época. Nas primeiras décadas aparece um modo, impulsionado pela possibilidade de industrialização, grandes mudanças
sociais (MANTOAN,1997).
Nas aplicações de testes, segundo os estudos de Binet, na França, a Psicologia surge
como possibilidade de conhecer melhor a inteligência das crianças. Como forma de expiação
pelos estragos produzidos, aparecem tendências de se assegurar direitos e oportunidades
em um plano de igualdade, a todos os seres
humanos (BRASIL, 2008).
A partir de um breve relato sobre a história
da inclusão ao longo da história, fornecido pelo
Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, sob a orientação
da Coordenadora do Curso Vera Lúcia Messias
Fialho Capellini, temos que na Antiguidade, em
Esparta e Atenas, as crianças com deficiência
física, sensorial e mental eram eliminadas ou
abandonadas. Para os filósofos Aristóteles e Platão, tal prática condiz com o equilíbrio demográfico, aristocrático e elitista, por se tratar de pessoas que dependiam do Estado para sobreviver:
Na Idade Média, a pessoa com deficiência
mental, é acolhida pelos conventos e igrejas, porém, sem os mesmos direitos civis concedidos
às pessoas sadias. Martinho Lutero por sua vez,
defendia a ideia de castigar fisicamente os deficientes mentais, considerando-os como seres
diabólicos (BRASIL, 2008).
No século XII, ainda na Idade Média, surge a primeira instituição para pessoas com deficiência, uma colônia agrícola na Bélgica, que
propunha tratamento com base na alimentação
saudável, exercício e ar puro, para minimizar os
efeitos da deficiência (BRASIL, 2008).
A partir de 1300, surge a primeira legislação que fez a distinção entre deficiência mental
(loucura mental) e doença mental (alterações
psiquiátricas transitórias), e possuía o direito a
cuidados sem perder seus bens (BRASIL, 2008).
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Mas foi na Idade Moderna que os intelectuais, Paracelso e Cardano definiram a deficiência mental. Paracelso concluiu se tratar de
um problema médico com direito a tratamento
e tolerância. E Cardano além de dar respaldo a
Paracelso , preocupou-se com a educação das
pessoas com deficiência (BRASIL, 2008).
Em 1600, John Locke definiu a deficiência como a carência de experiências, em que
o comportamento era o produto do meio e o
ensino acabaria com essa distância, pois assim
como o recém-nascido, o deficiente era uma "tábua rasa" (BRASIL, 2008).
Foderé por sua vez, escreve sobre o tratado do bócio e do cretinismo. Neste trabalho, ele
explica os diferentes graus de retardo associados a diferentes níveis de hereditariedade (BRASIL, 2008).
Em 1800, Itard apresenta o primeiro programa sistemático de educação especial. Ele
considerava a idiotia como deficiência cultural
(BRASIL, 2008). Philippe Pinel, ao contrário de
Itard, considerava a idiotia como uma deficiência
biológica, e que todas provinham de causa única, porém com graus variados (BRASIL, 2008).
Jean-Étienne Dominique Esquirol, sugere
que o termo idiotia era o resultado das carências
infantis e cretinismo deveria ser usado para casos mais graves. Com isso a idiotia deixa de ser
uma doença e seu critério de avaliação passa a
ser o rendimento educacional (BRASIL, 2008).
Eduard Séguim, discípulo de Itard, criticou
as abordagens anteriores e foi o primeiro a sistematizar a metodologia da Educação Especial
(BRASIL, 2008).
Por influência de todos esses autores,
criou-se no ano de 1840 a primeira escola
para crianças com deficiência mental, chamada
Abendberg. Seu objetivo era a recuperação dos
considerados cretinos e idiotas, atuando na autonomia e independência dessas crianças (BRASIL, 2008).
Seguindo essa ideia surge Johann Heinrich Pestallozzi, que defendia a educação como
direito de toda criança, no seu desenvolvimento
das faculdades de conhecer, habilidades manuais e atitudes e valores morais (BRASIL, 2008).

Seu pupilo Friedrich Froebel, se aprofunda
nos estudos de Pestalozzi e idealiza um sistema
de Educação Especial por meio dos materiais e
jogos específicos, dando ênfase à individualidade de cada criança e sugere que a educação
formal comece antes dos seis anos (BRASIL,
2008).
A partir de 1900, surgem as escolas que
se utilizam do método de Maria Montessori, para
crianças com deficiência. Método no qual a
criança parte do concreto para o abstrato, e na
aprendizagem a partir da experiência direta de
procura e descoberta. Montessori desenvolveu
vários materiais didáticos, que eram simples e
propiciavam desde o raciocínio até a estrutura
da linguagem (BRASIL, 2008).
Mesmo diante de todos esses avanços, as
crianças continuaram sendo abandonadas em
hospícios ou confinadas em instituições com ou
sem ensino (BRASIL, 2008).
O conjunto de processos educacionais
decorrentes da execução de políticas articuladas, impeditivas de qualquer forma de segregação e de isolamento, buscava alargar o acesso à
escola regular, ampliar a participação e assegurar a permanência de TODOS OS ALUNOS nela,
independente, de suas particularidades. Sob
o ponto de vista prático, a educação inclusiva
garante a qualquer criança o acesso ao Ensino
Fundamental, nível de escolaridade obrigatório a
todo cidadão brasileiro (CARNEIRO, 2013).
As crianças brasileiras, também foram deixadas nas ruas para morrerem ou na roda dos
expostos para serem cuidadas pelas instituições
religiosas (BRASIL, 2008). Em 1874, fundou-se
em Salvador, Bahia, a primeira instituição que
atendia as pessoas com deficiência mental, o
Hospital Juliano Moreira (BRASIL, 2008).
Dentro dos princípios higienistas, em
1903, no Rio de Janeiro, a deficiência mental tornou-se problema de saúde pública e esses deficientes foram relegados ao Pavilhão Bourneville,
que foi a primeira Escola Especial para Crianças
Anormais e o Hospício de Juquery. A medicina
influenciou na forma como essas pessoas seriam tratadas até 1930, sendo substituída pela
Psicologia e Pedagogia (BRASIL, 2008).
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Um dos primeiros médicos psiquiatras a
estudar a Deficiência Mental no Brasil, foi Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho. Ele enfatizou a necessidade do atendimento médico-pedagógico com uma equipe multidisciplinar
(BRASIL, 2008).
Com a chegada da "Escola Nova" no
Brasil, a Psicologia consegue se inserir na Educação, utilizando-se de testes de inteligência e
identificando as crianças com alguma deficiência. A educadora Helena Antipoff, criou em Minas Gerais, o serviço de diagnóstico e classes
especiais nas escolas públicas. Foi fundadora
da Sociedade Pestalozzi, influenciando a criação
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em 1854 (BRASIL, 2008).
As contribuições da "Escola Nova" para a
educação especial, tiveram um efeito contrário
daquilo que se buscava, com a exclusão dos deficientes das escolas regulares. O atendimento
aos deficientes se manteve com a ajuda de instituições e organizações filantrópicas. Além disso,
não foram conceituados os variados graus de
deficiência, dificultando o atendimento e o progresso educacional dessas crianças (BRASIL,
2008).

O LÚDICO E A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
De acordo com Duprat (2015), professores relataram que muitos brincaram só com
estes objetos de forma agradável e imaginária.
Garrafas amassadas viraram skates, caixas de
papelão se transformaram em casinhas e muitos
outros brinquedos construídos somente pelo faz
de conta
Ao brincar com uma caixa de papelão e
imaginar um carro, por exemplo, a criança relaciona-se com o significado e não com o concreto da caixa de papelão. A ludicidade é uma
grande aliada para o desenvolvimento integral
da criança, que merece atenção dos pais e dos
educadores.

A criança age num mundo imaginário,
onde o significado é estabelecido pela brincadeira e não pelo objeto real presente. O conhecer é de extrema importância, pois a educação
se constitui a partir do conhecimento e este da
atividade humana.
Para renovar é preciso conhecer. A atividade humana é proposital, não está separada de
um projeto. Conhecer não é somente adaptar-se
ao mundo, é também uma condição de sobrevivência do ser humano e da espécie. A atividade
lúdica integra os aspectos afetivos, cognitivos,
motores e sociais. Fundamenta-se a necessidade de evidenciar como o lúdico influencia no
processo de ensino-aprendizagem.
A brincadeira traz uma grande influência
para o desenvolvimento infantil, pois ela colabora com a interação social onde a criança age
e satisfaz os desejos e imaginação da criança
no ato de brincar. Sendo assim, a educação é
de total importância para a sobrevivência do ser
humano. 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.
Na brincadeira a criança em simbologia,
mas também tem regras de comportamentos
condizentes com aquilo que está sendo representado e que fará que a criança internalize
regras de conduta, valores, modo de agir e de
pensar do seu grupo social que orientará e desenvolverá seu comportamento cognitivo.
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O brincar constitui o mais alto grau de desenvolvimento da criança durante esse período,
porque é a manifestação espontânea, imediatamente provocada por uma necessidade do interior. São, também, modelo e reprodução da vida
total, da íntima e misteriosa vida da natureza no
homem e em todas as coisas.
Por isso engendra alegria, liberdade, satisfação e paz, harmonia com o mundo. Do jogo,
emanam-se as fontes positivas, é assim também
que as crianças se socializam e aprendem umas
com as outras. Na infância, a fantasia, o faz de
conta, o sonhar e o descobrir. Por meio das brincadeiras, a criança vai gradativamente e lentamente se adequando ao mundo.
De acordo com Duprat (2015), a criança que joga com tranquilidade, com atividade
espontânea, resistindo à fadiga, chegará seguramente a ser um cidadão também ativo, resistente capaz de sacrificar-se pelo próprio bem e
pelos demais. Existe nesse período a mais bela
manifestação da vida infantil em que ela joga e
se entrega inteiramente ao seu jogo, socializando e aprendendo juntas.
Brincando a criança revela seu estado
cognitivo, visual auditivo, tátil, motor, enfim seu
modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. Aprender não é o simples fato
de acumular conhecimentos, todos nós aprendemos através de nossas próprias experiências
vividas.
Aprendem-se quando tem um projeto de
vida, aprendemos em toda nossa existência, não
existe um tempo próprio para aprender. É necessário que haja consciência de que precisamos
de um tempo para aprender e para que nossas
informações sejam sedimentadas. Não é possível injetar dados e informações no cérebro de
ninguém, é preciso que se tenha vontade própria, exige-se também disciplina e dedicação.
Desconsideram-se o lúdico infantil como
coisa frívola e sem interesse. Os educadores
precisam intervir nos passatempos assim como
os pais também devem observá-los e vigiá-los.
Para um observador, verdadeiro conhecedor do
coração humano, toda vida interior do homem
do futuro está já presente no lúdico espontâneo
e livre desse momento da infância, a qual é a

fase mais importante da vida de cada criança.
Através do brincar, é notável que o desenvolvimento é tanto qualitativo quanto quantitativo.
A mudança no vocabulário, novas habilidades, percebe-se a evolução e seu conhecimento.
Através do brincar adquire equilíbrio emocional
e mental. Brincando, trabalha-se a coordenação
motora Grossa, assim evolui a capacidade de
conquistar com êxito a motora fina.
De acordo com Raul (2011), o lúdico e o
brincar dessa idade são germes de toda a vida
futura, porque ali se mostra e se desenvolve por
inteiro em seus variados e delicados aspectos,
em suas mais íntimas qualidades.
Toda a vida futura – até seus últimos passos sobre a terra – tem sua raiz nesse período,
chamado de a primeira infância. Frequentemente os educadores não conseguem ver um sentido naquilo que estão ensinando e consequentemente os alunos também não veem sentido
algum no que estão aprendendo. Em uma época de dúvidas, de perplexidades, de mudanças,
esse profissional deve estabelecer sentido com
seus alunos. O processo ensino/aprendizagem
deve ter sentido para o projeto de vida de ambos
para que dessa forma seja um processo verdadeiramente educativo.
A vida como algo invisível, comum ou
superior a todos, desenvolve-se também, especialmente, sua vida na natureza, à qual atribui
uma vida análoga à sua. E esse contato com a
natureza, com o repouso e a claridade dos objetos naturais deve ser cultivado pela família, pela
sociedade como um ponto importante na formação geral. Interessante atentar aos seus jogos,
porque o passatempo, a princípio, não é outra
coisa que vida natural, o contato com a natureza
e objetos desenvolve na criança um aprendizado
muito gratificante.
Para Duprat (2015), a criança junta coisas
semelhantes, separa as que não são, não toma,
nem aproveita a matéria tal como naturalmente
vem; só o elaborado deve servir. Se a construção deve ser perfeita; necessário se faz que conheçamos não só o nome de cada material, mas
também suas propriedades e seu uso, assim a
criança vai aprendendo no dia a dia.
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Com certeza para o educador ter um bom
êxito nessa sociedade aprendente, ele precisa
ter clareza sobre o que é conhecer, como se
conhece o que conhecer, porque conhecer e
também a aprender para que não acumule seus
conhecimentos, mas um dos segredos do chamado “bom professor” é trabalhar com prazer,
gostando do que se faz.
Somente é bem sucedido na vida aquele
que faz o que gosta. Com um melhor desenvolvimento do professor todos têm a ganhar, mas
a melhor hora é em seu preparo profissional, ou
seja, na ocasião de sua graduação, observando que nesse momento ele está aberto para o
aprendizado, sendo essa a hora exata de aprender a lidar com seus alunos em uma sala de
aula.
O lúdico e as brincadeiras inseridas de
forma planejada ou livre são de grande relevância para o desenvolvimento integral da criança
e também para o processo de ensino e aprendizagem. Verificou-se que o lúdico e brincadeiras
possibilitam à criança a oportunidade de realizar
as mais diversas experiências e preparar-se para
atingir novas metas em seu desenvolvimento.
No entanto cabe à escola se atentar ao
desenvolvimento e aprendizado dos alunos cumprindo a função integradora, oferecendo oportunidade para a criança desenvolver seu papel na
sociedade, organizando e oferecendo momentos de total relevância para o crescimento social,
intelectual e motor de cada criança, colaborando para uma socialização adequada, através de
atividades em grupo, atividades recreativas e
jogos de forma que capacite o relacionamento
e a participação ativa da mesma caracterizando
em cada uma o sentimento de sentir-se um ser
social.
Para Duprat (2015), o objetivo era investigar qual a importância do lúdico e brincadeiras
para Educação Infantil, e através desta pesquisa
podemos perceber que é de extrema importância que a criança tenha a oportunidade de se
desenvolver por meio do lúdico e brincadeiras,
pois ambos proporcionam a ampliação das habilidades motoras.

E também dos aspectos sociais e emocionais, então cabe também ao profissional da
Educação Infantil a responsabilidade em proporcionar momentos bem planejados envolvendo
jogos e brincadeira, atuando como organizador,
participante e observador, dando a oportunidade
para que a criança possa criar desenvolvendo
sua autonomia, então neste sentido, a brincadeira da criança representa uma posição de privilégio para a análise do processo de construção do
sujeito, pois brincando e aprendendo, quebrando as barreiras com o olhar tradicional de que
esta é uma atividade espontânea de satisfação
de instintos infantis.
O autor ainda fala da brincadeira como
uma forma de expressão e adaptação do mundo das relações, das funções e das ações dos
adultos. Durante a brincadeira, a criança não se
preocupa com os resultados que possa obter na
brincadeira, algo possível de ser observado no
momento e após a brincadeira.
O que a impulsiona a explorar e descobrir
o mundo é o prazer e a motivação que surgem
da necessidade de aprender através dos exemplos dos pais, amigos ou pessoas próximas,
desde que seja esta uma de seus atuais referenciais de comportamento de mundo, a descoberta pelo novo é o que impulsiona a criança a
querer aprender.
A escola é o lugar privilegiado para a
construção e o exercício da parceria e companheirismo oportunizados pelo conhecimento,
como base das relações humanas. O objetivo
específico do trabalho escolar é o próprio conhecimento. Portanto, a função sociopolítica da
escola está diretamente vinculada ao cerne ou
eixo ou base da relação no mundo novo que
emerge de sua função é trabalhar competentemente com seu próprio objeto de trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Especial 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 Educação Especial ajuda a ganhar independência nas suas atividades habituais, assumir o cuidado de si mesma e do meio, e ampliar seu mundo de relações.
A Educação Especial tem o dom de aproximar as pessoas.
A criança que vive em contato com a Educação Especial aprende a conviver melhor
com outras crianças, estabelecendo uma comunicação mais harmoniosa. Nesta idade a Educação Especial encanta, dá-lhes segurança emocional, confiança, porque se sentem compreendidas ao compartilhar canções, e inseridas num clima de ajuda, colaboração e respeito
mútuo.
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GESTÃO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
MEDIADOR DE CONFLITOS NO CONTEXTO ESCOLAR
RESUMO: Este trabalho visa à discussão da importância do orientador educacional, bem
como a especificação do seu papel no âmbito escolar. A Orientação integra-se entre
esses serviços, devendo considerar as necessidades básicas do desenvolvimento pessoal-social não tratadas por outros profissionais na escola, por não fazerem parte da sua
formação acadêmica e de suas atribuições profissionais. Logo surge a tarefa de se definir
as funções do serviço de Orientação que, embora tenha os seus objetivos relacionados
aos fins da Educação, não o impede de possuir objetivos próprios, ou seja, possuir uma
identidade particular. Essa identidade própria surge do exercício de certas funções que
lhe são designadas, entre outras questões que fazem parte do processo educativo. A
princípio, as funções do profissional orientador era cuidar dos indivíduos com dificuldades
de socialização escolar e profissional. Em segunda instância, suas funções eram desenvolver novas concepções e práticas sobre higiene mental, estendendo os serviços de
orientação a todos os indivíduos em geral.

Palavras-chave: Orientador; Mediador; Educação; Desafios.
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INTRODUÇÃO

U

m dos objetivos da Educação constitui-se na preocupação de como fazer para
que os sistemas de ensino proporcionem o desenvolvimento integral dos educandos, observando suas peculiaridades.

Além de saber como integrá-los ao convívio social, visto que os educandos esperam é
que os meios de ensino propiciem essa integração de forma simples e apropriada desconsiderando as limitações que permeiam o sistema educacional muitas vezes impedindo-o de
atender a todas demandas.
Dessa maneira, torna-se necessário que o sistema de ensino desenvolva novos recursos e crie novos serviços, que atendam através de especialistas a todas essas demandas.
Já em um terceiro momento, a Educação fora considerada como um todo, objetivando
um mesmo fim - auxiliar os indivíduos a se desenvolverem. Assim, a orientação é entendida
como uma ação que coloca os indivíduos a par de seu próprio desenvolvimento.
Sendo este relacionado diretamente à compreensão de si, ou seja, atitudes, interesses,
aptidões, amadurecimento físico, mental, social, desejos ou expectativas pessoais e sociais
frente aos desafios encontrados no processo de integração ao meio social.
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ENFRENTANDO OS DESAFIOS
ATUAIS
Trata-se de desenvolver o indivíduo ou de
prepará-lo para a vida social? Cumpre ensinar o
respeito do passado, a compreensão do presente, ou a adaptação ao futuro?
Importa diversificar nacionalmente o conteúdo das culturas, ou unificá-las a favor dos
cidadãos da humanidade? Convém exercitar a
reflexão, ou a atividade, elevar-se ao humanismo, ou ater-se à formação de técnicas eficazes,
dedicar-se às virtudes do ofício dos homens, ou
às linguagens e receitas dos homens de ofício?
Ademais, seja qual for a orientação tomada, cumpre entregar integralmente, à escola, o
cuidado de prover para a vida, ou satisfazer-se
com o pedir-lhe dê, aos alunos, o desejo e os
meios da educação permanente?”
Diante do mundo atual, fica um paradigma
na cabeça de todos os professores, um pensamento de que a nova tecnologia atrapalha ou
estimula a alfabetização.
Mas na verdade, absolutamente a tecnologia jamais atrapalha, ela articula e cria meios
com informações de diferentes tipos, construindo critérios para definir toda massa de informações.
Aprofundando no assunto de tecnologia
na educação, pode-se perceber que há uma
enorme importância em serem pensadas na visão de qual projeto essas tecnologias podem
ser usadas, como se incorpora a tecnologia no
currículo escolar.
Pois se percebe que o entendimento e a
apropriação que a escola pode fazer com toda
tecnologia é ferramenta importante para o plano
pedagógico.
O jovem tem domínio muito fácil com toda
tecnologia e a escola pode criar projetos e fazer
esforço de se apropriar dessas ferramentas para
ter uma alfabetização de qualidade, a formação

dos gestores e todo o trabalho colaborativo deve
andar na mesma visão, pois a educação hoje é
inclusiva e promove o ensino aprendizagem ao
longo da vida
No mundo atual não podemos usar conteúdos sem a mediação que ele usa no dia a
dia, o professor deve trazer tudo o que o aluno
usa para seu processo de alfabetização, a escola pode ser repensada daqui pra frente em como
ter contatos através de redes, de maneira mais
flexível com a facilitadora de processos de reflexão que é a internet, tendo pensamentos críticos
e gerando com isso um espírito crítico, sendo
analisado o que se pode ser observado.
A prática de tecnologia deve ser integrada de forma com que o aluno veja o recurso,
para que usa e para que sirva integrando tudo
isso em seu cotidiano escolar, inovando e sendo motivado apontando que o resultado de toda
prática pedagógica irá absorver apoios criativos.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Borges (1996) relata que a educação escolar, cada vez está mais atualizada e solucionando problemas de forma independente. Já os
professores são os responsáveis em resgatar o
uso adequado destas ferramentas.
Falando sobre a temática tecnologia e
educação, se faz necessário ressaltar que dentro da perspectiva dos últimos anos o próprio
governo federal vem criando programas para o
uso das tecnologias em sala de aula, assim elas
podem ser utilizadas de maneira ampla em sala
de aula, mesmo sendo somente 85% das escolas que tem o acesso em programa banda larga.
Destacando os desafios no qual o professor enfrenta diante da inclusão digital destaca
que a alfabetização não é simplesmente um produto escolar, mas sim um resultado do esforço
de diversas partes interligadas ou um objeto cultural.
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A informática é uma ferramenta especial,
trata-se de um objeto de cultura cuja função não
se acha preestabelecida e limitada, devendo ser
visto como um aliado que propicia um ambiente
onde o aprender torna-se algo divertido, e progressivo, inserido em sala de aula, o computador deve servir como uma ferramenta inovadora
através de seu uso pedagógico, apontado como
um fator que pode efetivamente contribuir para
um avanço qualitativo no processo ensino-aprendizagem.
Além de oferecer os programas técnicos
tem que se pensar também na formação de professores para usar toda essa tecnologia de maneira eficaz.
A educação vem dando passos importantes em relação ao avanço tecnológico, pois se
faz necessário da ferramenta pedagógica e faz
parte da discussão nos últimos tempos em relação ao uso desafiador da tecnologia dentro da
sala de aula .
Os fatos de como os professores veem a
tecnologia é a diferença, porque está formando
os nossos educandos ,pois a nova geração deve
ser preparada para o avanço ,e o papel da escola é muito importante neste processo de ensino
aprendizagem.
Mediação pedagógica se faz com realidade do ensino, discutindo a questão da educação,
e o papel do professor com objetivo de trabalhar
as novas tecnologias devem ser aplicadas de
maneira a utilizar toda essa ferramenta em prol
da educação investindo em seres críticos e pensantes em sua realidade.
Na alfabetização ela é usada de maneira
com que consequentemente viva em um novo
contexto social. Esse acesso ao novo e uma
quantidade maior de informações é usado como
recurso pedagógico na aprendizagem, que será
plena somente com a relação alinhada à tecnologia e a pedagogia.

O que mais se tem hoje no sistema da sociedade são recursos tecnológicos com infraestrutura de qualidade, mas são coisas diferentes,
pois não se deve ter apenas um recurso tecnológico e sim deve ter uma boa educação com
qualidade sendo que para aprender precisa-se
de recursos pedagógicos além da tecnologia
inovadora.
Educar para Silva (1997) autores é manter
a vida em processos permanentes de aprendizado, então se percebe que o ensino não está
somente relacionado à tecnologia em si, mas o
que se faz em torno da tecnologia, preparando e
integrando o ensino e a vida.
É uma integração total do processo de
ensino aprendizagem, não só conhecendo, mas
ensinando a usar o que se aprendeu, não se
tratando somente de ação, mas também de integração, dando um suporte melhor para o aluno,
ajudando o aluno a prender a aprender, não só
conceitos, mas também atitudes, para que depois sejam ensinados e educados, sem ter uma
visão distorcida da visão de tecnologia.
O professor deve usar a ferramenta que
está a sua frente, usufruir o que está sendo ofertado pela modernidade, mas com cuidado de
não usar erradamente, a tecnologia faz com que
o professor pense o que ele deseja ofertar na
alfabetização assim como também faz o aluno
pensar o que precisa aprender tornando seres
pensantes.
Comparando os projetos de alfabetização de 30 anos atrás, vemos como alcançamos
avanços interferindo na educação, percebemos
quantas coisas mudaram no mundo e em nosso
cotidiano.
Muitas ideias de personalização estão
sendo geradas na prática utilizando todas as tecnologias,como metodologias de ensino aprendizagem, em um mundo que já é misturado de
culturas e línguas.
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As plataformas do universo digital são
ofertadas independente da questão financeira
que o aluno pode ter tudo é muito mais fácil e
acessível.
Entretanto o importante não é só o saber é
o que fazer com este saber, e a escola tradicional está muito focada em ensinar saberes, mas
a tecnologia traz o aprender a procurar e a educação está otimista porque está formando seres
capazes de pensar e agir.
O professor deve se atualizar, procurar
dominar novas tecnologias, participar de novas
formas de aprendizagem para inovar, tornar ativos, criativos, produzir, interagir nessas redes de
nova aprendizagem, refletir os métodos, compartilhar os saberes, criar novas estratégias de
ensinar com mais possibilidades que as tradicionais, motivar, captar a atenção de quem quer
aprender, não esperar, e sim fazer a diferença
primeiramente em si mesmos.

PROPOSTAS PARA MUDANÇAS
Muitos estudiosos que têm se dedicado
a estudar avaliação atrelada à aprendizagem, é
preciso que estes professores em formação conheçam, discutam práticas para que a incidência que o ciclo se perpetue diminua ou se acabe.
O curso de formação de professores possui uma grade curricular centrada em algumas
disciplinas pedagógicas, comumente a disciplina que trata de avaliação é a didática.
Como no curso de Formação de professores, há disciplinas didáticas separadas por segmentos, a cada etapa de ensino o tema avaliação deveria ser trabalhado, contudo pelo que se
percebe pouco se dedica a este assunto.
Para que um ciclo seja quebrado, é preciso, inicialmente, que os professores e alunos
conheçam a história da avaliação, percebam a
diferença de concepções.

O segundo passo seria uma auto análise,
onde o professor pudesse se ver na sala de aula,
perceber seu comportamento e suas atitudes.
E o terceiro passo seria confrontar a realidade
com uma possível transformação.
Estes passos seriam essenciais para que
todo professor pudesse analisar sua prática. A
primeira proposta para um professor avaliar sua
prática , seria discutir avaliação com outros professores da instituição, e se questionarem, o
porquê o educando se encontra em determinada
maneira e assim ,traçar planos e projetos para
resgatar a atenção do mesmo.
Por fim, poderíamos propor aos professores uma mudança: trabalhar com a avaliação
formativa, diagnóstica, mediadora e dialógica
durante um período determinado, seguindo a
orientação de um grupo de gestão.
Para Ariés (1981), historicamente, a infância realmente foi determinada pelas habilidades
dos adultos, modificando-se bastante ao longo
da história.
Até o século XII, as condições gerais de
higiene e saúde eram muito precárias, o que tornava o índice de mortalidade infantil muito alto.
Nesta época não se dava importância às
crianças e com isso o índice de mortalidade só
aumentava, pois não existia nenhuma preocupação com a higiene das crianças.
Conforme Ariés (1978) a percepção de infância e seus conceitos nem sempre existiram,
em prol da criança, foram sendo construídos de
acordo com as modificações e com a organização da sociedade e das estruturas econômicas
em vigor.
Para Kramer (1999), a concepção de infância da forma como é vista hoje é relativamente nova. Segundo a autora, podemos localizar no
século XVIII o início da ideia de infância compreendida como uma fase amplamente singular que
deve ser respeitada em suas particularidades.
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Segundo Ariés (1981), as modificações
ocorreram a partir de mudanças econômicas e
políticas da estrutura social. Com o passar do
tempo, como demonstra a história, encontramos
diferentes concepções de infância.

Esta criança se distanciava rapidamente
de seus pais, e podemos dizer que durante muitos séculos a educação e a aprendizagem foram
garantidas graças à convivência da criança ou
do jovem com outros adultos.

A criança era vista como um adulto em
miniatura, e seu cuidado e educação eram realizados somente pela família, em especial pela
mãe. Havia algumas instituições alternativas que
serviam para cuidado das crianças em situações
prejudicadas ou quando rejeitadas.

Neste sentido a criança era inserida em
meio aos adultos para aprender as coisas que
devia saber ajudando os adultos a fazê-las.

Ariés (1981) relata que até por volta do
século XVI, não havia nenhum sentimento com
relação ao universo infantil.
A concepção de infância, até este momento, baseado no abandono, pobreza, favor e
caridade, neste sentido era oferecido um atendimento precário às crianças; havia ainda grande
número de mortalidade infantil, devido ao grande
risco de morte pós-natal e às péssimas condições de saúde e higiene da população em geral.
Em virtude dessas decorrências e dessas condições uma criança que morria era logo
substituída por outra em sucessivos nascimentos, pois na época ainda não havia, como hoje
existe, o sentimento de cuidado, ou paparicação,
pois as famílias, naquela época, entendiam que
a criança que morresse não faria falta e qualquer
outra poderia ocupar o seu lugar.
Para o autor, o período da infância era minimizado a seu período mais frágil, enquanto a
criança ainda não conseguia bastar-se; ficava
no seio da família, porém, mal adquirir algum
desembaraço físico, era logo introduzido meio
dos adultos, compartilhando de todos os seus
trabalhos e jogos. De uma criança inocente e pequena, está se transforma rapidamente em um
jovem, deixando passar as etapas da infância.
A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização
da criança, não era, portanto, de nenhuma forma
assegurada nem direcionada pela família.

Naquela época, a criança era levada à
aprendizagem através da prática. Os trabalhos
domésticos não eram considerados humilhantes, era constituído como uma maneira comum
de inserir a educação tanto para os mais abastados, como para os pobres.
Porém, pelo fato da criança sair muito
cedo do seio da família, fazia com que ela escapasse do controle dos pais, mesmo que um
dia voltasse a ela, tempos mais tarde, depois de
adulta, o vínculo primordial havia se quebrado.
Durante muito tempo, segundo o Ariés, a
infância foi colocada à margem pela sociedade
e do seio familiar, exposta à vontade e às ordens
dos adultos, ficando até mesmo numa situação
de invisibilidade social. A observação em prol da
infância deu-se de maneira lenta, em um processo de construção social.
Conforme Kramer (1995) as crianças foram vistas por muito tempo como seres imperfeitos e incapazes, e se encontravam em meios
aos adultos sem qualquer capricho e atenção
diferenciada.
Esse olhar só mudou a partir do século
XII. No que cabe ao respeito à infância, pode-se
perceber que esta não tinha valor algum para
a sociedade da época, pois sua própria família
mantinha as crianças em segundo plano, não
ofereciam a menor atenção, carinho, valor e respeito.
Para a sociedade medieval, o mais importante era que a criança crescesse rapidamente
para poder participar e ajudar no trabalho e nas
demais atividades do mundo dos adultos.
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Neste período todas as crianças por volta dos sete anos de idade, não importando sua
condição social, eram inseridas em famílias estranhas para aprenderem a fazer os serviços domésticos.
Segundo o autor, até mesmo perante a
arte a infância foi ignorada. Por volta do século XII, a arte medieval não conhecia a infância
como uma fase da criança, e nem ao menos
demonstrava interesse em representá-la.
É impossível compreender que essa ausência se deva tão somente à incapacidade ou
à falta de habilidade das crianças. O mais provável é que não houve um lugar reservado no
pensamento das pessoas neste período, para a
criança.
Le Goff (1984) afirma que no universo romano, a criança dependia do pai para sua formação. O domínio do pai era completo e a criança
que rejeitava seu pátrio poder era desprezada.
A dependência do pátrio poder seria capaz de acolher ou rejeitar segundo os atributos
físicos que mostrava, se apresentasse alguma
deficiência, geralmente era recusado.
Conforme Price (1996), na Idade Média
prevaleceu o hábito cristão, dando uma nova visibilidade para a infância, neste período histórico, novos argumentos sobre a infância irão beneficiar uma condição melhor para as crianças.
Aos poucos surgiu o entendimento e sentimento de que as crianças são especiais e diferentes, e, portanto, dignas de serem estudadas.
Ariés (1981) ressalta que, até o início da
época moderna ainda não existia um olhar direto para a infância, esse período era considerado como um período de transição, sem maiores
considerações, ou seja, a criança tinha uma infância curta, e sua passagem era pouco valorizada.
Foi a partir do século XVII que a criança
começou a ser valorizada e passou a ter o seu
próprio espaço nas imagens por ele analisadas.

A partir deste momento surgiram determinados sentimentos com relação à infância e os
devidos cuidados com a dignidade e moral da
criança também, este fato foi relacionado com a
chegada da burguesia começando com as famílias dos nobres da sociedade, para os mais
pobres.
Segundo Ariés (1981), a aparição da
criança como parte da sociedade acontece de
forma paulatina durante os séculos XII e XVII, o
autor destaca esse fator através do estudo de
temas metafísicos religiosos presentes na iconografia medieval.
No início a criança aparece em símbolos
religiosos representando os anjos e o menino
Jesus, depois retratando a infância da Virgem
Maria e dos outros santos. Nos séculos XV e XVI,
a criança aparece em retratos reais que são encontrados inicialmente nas esfinges funerárias.
De acordo com Kuhlmann (1998), podemos compreender que toda criança tem infância,
porém não se trata de uma infância idealizada, e
sim concreta, histórica e social.
A questão central não é se a criança teve
ou tem infância, mas sim compreendermos se a
criança vivenciou ou vivencia a mesma.
A concepção de infância, então, configura-se como um aspecto importante que aparece
e que torna possível uma visão mais ampla, pois
a ideia de infância não está unicamente ligada a
faixa etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear, mas sim a uma
ocorrência e a uma história.
Neste sentido considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal de
toda mudança legal conquistada ao longo do
tempo, porém antes dessa mudança podemos
perceber que muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travados no decorrer
da história para que se chegasse a concepção
atual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para compreender até que ponto as ferramentas digitais podem ajudar no processo
de alfabetização é necessário saber que a informática contribui no contexto educacional, enquanto ferramenta que possibilita o conhecimento no processo de alfabetização, pesquisa e
desenvolvendo habilidades.
Com as informações no cotidiano das pessoas, há a preocupação e necessidade de
aprender as novas tecnologias, o mundo moderno exigirá cada vez mais que as pessoas
saibam lidar com computadores se quiserem estar integradas com o mundo em que vivem.
Por isso, a família e a escola têm um papel muito importante na vida das crianças e dos
jovens, e devem caminhar juntas para apoiar o desenvolvimento dos alunos. Embora essa
afirmação seja quase um consenso entre os profissionais da educação, a aproximação entre
ambos os lados ainda é um desafio.
Enquanto diretores e professores se queixam da falta de envolvimento da família na
educação, pais ou responsáveis dizem não encontrar espaços de participação dentro da
escola.
É mais fácil envolver os pais em qualquer trabalho quando eles sentem que suas experiências e vivências são valorizadas pelo projeto da escola.
Ao criar situações para a participação das famílias, o docente reforça a integração social e potencializa a construção coletiva de aprendizagens e saberes.
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO ENSINO
FUNDAMENTAL II: 6° ANO
RESUMO: Este artigo tem como objeto de estudo, as dificuldades de aprendizagem no ensino fundamental II, especificamente no 6° ano, objetivando analisar essas dificuldades,
detectar suas causas e fatores que contribuem para estas dificuldades. O estudo foi realizado com base em uma pesquisa bibliográfica que será apresentada em uma fundamentação teórica, enfocando a ideia de diversos autores da área.

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizagem; Ensino Fundamental; Causas; Fatores.
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INTRODUÇÃO

A

dificuldade de aprendizagem vem sendo um problema em constante debate e
preocupante. Suas causas podem estar relacionadas a fatores exteriores ao indivíduo ou inerentes a ele, decorre de situações adversas à aprendizagem como
o abandono escolar, baixa condição socioeconômica, problemas cognitivos e neurológicos.
Perceber essas dificuldades e atuar de forma apropriada sobre elas, é uma forma de fazer acontecer a aprendizagem significativa. Cabe ao educador diagnosticar o tipo de problema que o aluno (a) está enfrentando, o que na maioria das vezes não é uma tarefa nada fácil,
por este motivo quando algum professor perceber que algo não está dentro da normalidade
com algum de seus alunos, ou alguns, ao invés de julgá-lo como incapaz, ele deve conhecer
e analisar as causas desta dificuldade.
O número de alunos que sentem dificuldades em aprender, principalmente a língua
portuguesa, tem aumentado cada vez mais, o que os levam a perder o interesse pela escola,
criando assim um clima de insegurança e perda de autoestima, por acharem que por sua
dificuldade, outros alunos podem chegar a fazer chacotas, ou até mesmo insultá-los, por não
terem nenhum tipo de conhecimento sobre suas respectivas dificuldades.
É preciso considerar o fato de que o professor, quando se torna comprometido com o
aluno e com uma educação de qualidade, fazendo do aluno alvo do processo ensino-aprendizagem, e cumprindo seu papel de orientador e facilitador do processo, legítima assim a
teoria de uma facilitação da aprendizagem, através da interação entre sujeitos, ultrapassando,
desse modo, a mera condição de ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a questionar se esta prática educativa vem realmente
acontecendo de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as relações entre os sujeitos acabam por se contrapor, sejam por motivos econômicos, sociais, políticos ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem como limitações quanto à aquisição do
conhecimento no processo ensino-aprendizagem.
Na realidade, a prática docente tem uma parcela não só significativa na relação professor e aluno, mas quase que definitiva em todo o processo. A arrogância didática do detentor
do saber e a "segurança" que o mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento ilimitado
são suficientes, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este
acredita que a culpa é somente do aluno quando os resultados não condizem com as suas
expectativas.
Com toda essa mínima produtividade, o que ocorre é a morte da criatividade, reproduzindo assim o que já existe. Certamente, a simples mudança de paradigmas não garante
de forma alguma uma mudança de concepção pedagógica, ou seja, de prática escolar. A
superação de valores tidos como indispensáveis hoje, apesar de ultrapassados, já não são
suficientes para os avanços necessários na prática docente.
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Para o educador, ensinar deve ser uma arte, uma ciência é um conjunto de técnicas que
são utilizadas para se alcançar um objetivo. Através de alguns subsídios, torna-se fácil conduzir o processo de aprender a raciocinar, a refletir e usar a própria criatividade. No momento
em que o educador preocupa-se em educar com arte, toma-se comprometido com o aluno e
com uma educação de qualidade, fazendo do aluno um alvo do processo ensino-aprendizagem e cumprindo seu papel de orientador no processo.
De fato, a teoria legitima a prática, embora esta, sem o constante aprofundamento teórico, perca rapidamente sua consistência. Atualmente, o questionamento para a melhoria gira
em torno de cursos de capacitação, materiais didáticos, melhores condições de trabalho e
remuneração. Felizmente, ainda existem professores que fazem do ensino um ideal e lutam
para ajudar a construir um mundo melhor, onde se tenha acesso a uma educação digna e
extensiva a todos, sem fome emocional, educacional e física, sem drogas e sem miséria.
Em primeiro instante, este discurso parece até utópico, uma vez que não são em poucos momentos que somos vítimas do negativismo resultante da baixa remuneração e desvalorização do magistério. No entanto, cremos que as relações que se dão entre alunos e
professores, constitui o principal fator de motivação.
Para muitos professores, ser bem sucedido é conseguir alcançar seus objetivos em
grande maioria. Para outros, é a unificação dos erros e acertos e a coragem de renovar-se
para continuar a luta do dia seguinte. Porém, estar sintonizado com a realidade do aluno, ser
dinâmico, flexível e companheiro, transformar o "ter que aprender" em "querer saber" é ser um
educador bem sucedido.
Um bom planejamento crítico e sujeito a mudanças, um acompanhamento contínuo,
uma avaliação diversificada, um diálogo aberto e participativo e uma boa dose de afetividade,
contribuem para a formação de um profissional bem sucedido. Neste comento, professor e
aluno são beneficiados, pois, o planejamento representa as decisões sobre a concretização
do dia-a-dia em sala de aula. Como facilitador do conhecimento, o professor destaca-se
como um guia para o aluno, permitindo que o mesmo crie o seu próprio raciocínio, troque
ideias, seja consciente e crítico.
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CONCEITO DE APRENDIZAGEM
A aprendizagem é definida como uma modificação do comportamento do indivíduo em
função da experiência. Pode também ser caracterizada pelo estilo sistemático e intencional e
também pela organização das atividades que a
desencadeiam,
O processo de aprendizagem traduz a
maneira como os seres adquirem novos
conhecimentos, desenvolvem competências e mudam o comportamento. Trata-se
de um processo complexo que, dificilmente, pode ser explicado apenas através de
recortes do todo (ALVES, 2007, p. 18).

Na visão de Barros, Pereira e Góes (2008)
a aprendizagem é um mecanismo de aquisição
de conhecimentos que são incorporados aos esquemas e estruturas intelectuais que o indivíduo
dispõe em um determinado momento.
É um processo contínuo que se inicia na
convivência familiar, pelas culturas, tradições e
vai se aperfeiçoando no ambiente escolar e na
vida social do indivíduo. Diante dessa afirmação
nota-se que a aprendizagem parte do equilíbrio
e a sequência da evolução da mente, sendo assim um processo que não acontece isoladamente, tanto pode partir das experiências que o indivíduo acumula no decorrer da sua vida, como
também por meio da interação social,
Aprender é um processo que se inicia a
partir do confronto entre a realidade objetiva e os diferentes significados que cada
pessoa constrói acerca dessa realidade,
considerando as experiências individuais
e as regras sociais existentes (ANTUNES,
2008, p. 32).

A aprendizagem é o resultado da interação
dinâmica entre a criança e o meio social, sendo
que o pensamento e a linguagem recebem influências do meio em que convivem. Para Souza
(1996) os fatores relacionados ao sucesso e ao
fracasso da aprendizagem dividem-se em três
variáveis entre si e são designados como:

• Ambientais psicológicos
• Ambientais metodológicos
• Desempenho escolar
O contexto ambiental é o meio em que a
criança vive e está diretamente relacionado ao
nível socioeconômico dos pais, a quantidade de
filhos, a convivência familiar, ocupação e escolaridade dos pais.
O contexto psicológico é de fundamental
importância no desenvolvimento da aprendizagem e está diretamente relacionada à estrutura
familiar, ordem de nascimento dos filhos e nível
expectativa, e é claro a forma como a criança é
tratada no ambiente familiar. O contexto metodológico engloba o que é ensinado nas escolas e
a relação da criança com valores como pertinência e significados.

O PROBLEMA DA DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM NO BRASIL
Os problemas de dificuldade de aprendizagem escolar dos alunos no 6° ano, é uma
situação preocupante para os professores que
atuam no Ensino Fundamental II.
Dificuldade de Aprendizagem (D.A.) é um
problema que está relacionado a uma série de fatores e podem se manifestar de
diversas formas como: transtornos, dificuldades significativas na compreensão
e uso da escuta, na forma de falar, ler,
escrever, raciocinar e desenvolver habilidades matemáticas. Esses transtornos
são inerentes ao indivíduo, podendo ser
resultantes da disfunção do sistema nervoso central, e podem acontecer ao longo
do período vital. Podem estar também associados a essas dificuldades de aprendizagem, problemas relacionados às
condutas do indivíduo, percepção social
e interação social, mas não estabelecem,
por si próprias, um problema de aprendizagem (GARCÍA, 1998, p. 31-32).
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As crianças com dificuldades de aprendizagem, geralmente não têm um bom desempenho escolar, a sua capacidade intelectual parece
congelar fazendo com que o seu desempenho
na escola não seja agradável. Alunos com dificuldade de aprendizagem podem manifestar alguns comportamentos problemáticos como:
• Falta de atenção
• Distração
• Perda de interesse por novas atividades
• Deixar atividades ou trabalhos inacabados
• Dificuldade para seguir instruções
• Faltar às aulas
Quando o aluno não consegue aprender,
ele começa a ficar desmotivado, perde o interesse pela escola, alguns apresentam problemas
comportamentais e também transtornos emocionais. Para Furtado (2007):
Quando a aprendizagem não se desenvolve conforme o esperado para a criança, para os pais e para a escola ocorre
a "dificuldade de aprendizagem". E antes
que a "bola de neve" se desenvolva é
necessário a identificação do problema,
esforço, compreensão, colaboração e flexibilização de todas as partes envolvidas
no processo: criança, pais, professores e
orientadores. O que vemos são crianças
desmotivadas, pais frustrados pressionando a criança e a escola (FURTADO, 2007,
p. 3).

Para que seja identificada uma dificuldade
de aprendizagem é preciso uma avaliação, e a
partir dos resultados obtidos, deve ser planejada
a aplicação de um programa de intervenção pedagógica, problemas de aprendizagem devem
ser identificados e trabalhados.

DIFICULDADES NA LEITURA NO
ENSINO FUNDAMENTAL II: 6° ANO
A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação de texto, a partir de seus objetivos, de seu
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de
tudo o que sabe sobre a linguagem e etc. não trata
de extrair informação decodificando letra por letra,
palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que
implica estratégia, de seleção, antecipação, inferência e verificação sem as quais não é possível
proficiência.
É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai ser lido, permitindo tomar
decisões diante de dificuldades de compreensão,
avançar na busca de esclarecimentos, validar no
texto suposições feitas. (PARÂMETROS CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1998, p. 69).
De acordo com Fonseca (1984) a linguagem conta com uma estrutura que abrange:
• Fonologia
• Léxico
• Morfologia
• Semântica
• Sintaxe
Para Cruz (2009) a leitura é composta por
dois elementos:
• Descodificação
• Compreensão
As dificuldades na leitura ocorrem geralmente no conhecimento e na compreensão da palavra
escrita, o reconhecimento é o mais básico de todos os processos.
As dificuldades na leitura fazem com que
o aluno sinta dificuldade em lembrar as palavras
vistas antes, dificuldade em soletrar, perda do interesse pela leitura, fazem contraversões de letras
e palavras, tem vocabulário curto e uma memória
visual pobre e também problemas no processo auditivo.
A leitura é de fundamental importância para a
obtenção de novas aprendizagens, é necessário observar com atenção os sinais de dificuldades neste
elemento de formação de ideias e opiniões, tendo
por finalidade evitar dificuldades e comprometimentos das aprendizagens escolares. Nielsen (1999).
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DIFICULDADES NA ESCRITA
Os problemas na escrita são relativos às
dificuldades no desenvolvimento das habilidades da escrita (disgrafia) e podem ir desde erros
na soletração até erros na sintaxe, estruturação
ou pontuação das frases, ou na organização de
parágrafos (GARCIA, 1998).
Existem alunos com boa capacidade de
expressão oral, mas com dificuldades para escrever as palavras (disgrafia); alunos que conseguem se expressar oralmente com dificuldade e escrevem, também, as palavras de modo
deficitário, e indivíduos que escrevem bem as
palavras mais escrevem mal.
Segundo Vygotsky (1991), as dificuldades
na escrita é um problema que não significa falta
de capacidade de uma criança, mas sim, um
problema onde a mesma tem o desenvolvimento
da escrita obstaculizado por algum tipo de déficit. O desenvolvimento pode ser qualitativamente diferente e não mais lento ou inferior ao das
outras crianças.
As dificuldades de escrita é uma realidade que precisa ser analisada e trabalhada nas
escolas, em todos os ciclos, principalmente no
Ensino Fundamental, pois as crianças estão se
preparando para uma nova fase de suas vidas,
e no 6° ano existem crianças não só com dificuldades de leitura e escrita, mais com vários
outros tipos de dificuldades que atrapalham não
só a vida escolar, mais também a vida familiar
e social.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho trata de uma pesquisa de
caráter qualitativo e quantitativa com base em
uma pesquisa bibliográfica, elaborada a partir
de material já publicado, de vários autores da
área, os quais abordam o tema em questão, e os
mesmos forneceram subsídios teóricos bastante
significativos para a fundamentação da temática
em questão.

TIPO DE PESQUISA
A pesquisa desenvolvida neste trabalho é
de natureza qualitativa e quantitativa, sendo realizada com base em um levantamento bibliográfico, buscando entender o que dificulta o processo de aprendizagem no ensino fundamental II,
especificamente no 6° ano.
A pesquisa qualitativa permite trabalhar
com os sentimentos e falas dos envolvidos no
estudo permitindo um contato maior com a realidade. Para Minayo (1994, p.21 e 22):
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que
não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos e dos fenômenos que não pode
ser reduzidos à operacionalização de variáveis
(MINAYO, 1994, p. 21-22)
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FRACASSO ESCOLAR
A proposta do trabalho cumpre seu papel
ao sinalizar que não cabe a busca de culpados neste processo, mas sim, desenvolver em
respeito às especificidades de cada instituição
– familiar e escola – e que a partir deste pensamento é possível superar muitos problemas que
até então se julgou sempre oriundo da própria
criança, mas que na verdade um ambiente facilitador no processo ensino-aprendizagem pode
dar conta dos resultados esperados para cada
momento que propomos aos indivíduos desde o
nascimento e por toda a sua vida em sociedade.
As dificuldades de aprendizagem, segundo Rogers (1988), podem significar uma alteração no aprendizado específico da leitura e escrita, ou alterações genéricas do processo de
aprendizagem, onde outros aspectos, além da
leitura e escrita, podem estar comprometidos
(orgânico, motor, intelectual, social e emocional).
Conforme consta em Polity (1998, p.73),
o termo Dificuldade de Aprendizagem é definido
pelo Instituto Nacional de Saúde Mental (EUA)
da seguinte forma:
Dificuldade de Aprendizagem é uma desordem que afeta as habilidades pessoais do sujeito em interpretar o que é visto,
ouvido ou relacionar essas informações
vindas de diferentes partes do cérebro.
Essas limitações podem aparecer de diferentes formas: dificuldades específicas no
falar, no escrever, coordenação motora,
auto controle ou atenção. Essas dificuldades abrangem os trabalhos escolares e
podem impedir o aprendizado da leitura,
da escrita ou da matemática. Essas manifestações podem ocorrer durante toda
a vida do sujeito, afetando várias facetas:
trabalhos escolares, rotina diária, vida familiar, amizades e diversões. Em algumas
pessoas as manifestações dessas desordens são aparentes. Em outras, aparece
apenas um aspecto isolado do problema,
causando impacto em outras áreas da
vida (POLITY, 1998, p.73).

Segundo a autora, esse termo é definido
de várias maneiras, por diferentes autores, diferindo-se quanto à origem: orgânica, intelectual/
cognitiva e emocional (incluindo-se aí a familiar).
O que se observa na maioria dos casos é um
entrelaçamento desses aspectos.
Para a compreensão das possíveis alterações no processo de aprendizagem é necessário considerar-se tanto as condições internas do
organismo (aspecto anátomo-funcional e cognitivo), quanto às condições externas (estímulos recebidos do meio-ambiente) ao indivíduo. Fatores
como linguagem, inteligência, dinâmica familiar,
afetividade, motivação e escolaridade, devem
desenvolver-se de forma integrada para que o
processo se efetive (ROGERS, 1988).
Este trabalho refere-se ao papel da família
no desenvolvimento da aprendizagem da criança quanto ao aspecto psicológico, emocional,
social e de estimulação dos aspectos cognitivos.
Sabe-se que as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, geralmente, possuem
uma baixa autoestima em função de seus fracassos e que esses sentimentos podem estar vinculados aos comportamentos de desinteresse
por determinadas atividades, tempo de atenção
diminuído, falta de concentração e outros.
A família, desconhecendo as necessidades da criança e a maneira apropriada de lidar
com esses aspectos, muitas vezes, necessita
de orientações que lhe dê suporte e lhe possibilite ajudar seu filho. Fatores como motivação,
formas de comunicação, estresses existentes
no lar, influenciam o desempenho da criança no
processo de aprendizagem, e os psicopedagogos, muitas vezes, sentem-se limitados quanto
às orientações a serem dadas pela falta de conhecimento aprofundado sobre os diversos aspectos familiares que podem contribuir para um
resultado mais desejável.
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Vários comportamentos manifestados pelas mães também levam a questionar a respeito da influência familiar sobre a aprendizagem.
Segundo Marturano (1999), há mães que demonstram excessiva ansiedade quanto a superação da dificuldade da criança; outras que se
mostram impacientes quanto ao desempenho
insatisfatório que o filho apresenta; mães que
atribuem todo o problema à criança e a caracterizam como "preguiçosa", "lerda", "distraída";
mães que negam a dificuldade que a criança
demonstra; mães que não acompanham as atividades de seu filho e mães que punem a criança
pela seu fracasso nas atividades escolares.
Isso acontece pelo fato de os pais desconhecerem como ocorre a aprendizagem e,
portanto, necessitam de orientações específicas
a esse respeito. Sabe-se, também, que, muitas
vezes, os conflitos familiares estão associados a
essas manifestações e que as relações familiares são relevantes no desenvolvimento da criança, havendo, portanto, a necessidade de maior
compreensão desse processo, por parte dos
profissionais, para que possam intervir de forma
mais abrangente diante da problemática.
Em muitos casos, em um trabalho especializado com crianças apresentando dificuldade
de aprendizagem, não é suficiente transmitir aos
pais as atividades específicas a serem realizadas; outros aspectos ligados à família, à escola
ou relacionados a dificuldades em outras áreas
do desenvolvimento também estão presentes, e
é necessário ouvir os pais, analisar a situação e
buscar caminhos que facilitem o desenvolvimento global da criança.
Alguns pais confiam seus filhos com dificuldade de aprendizagem aos professores acreditando que o mau desempenho da criança seja
proveniente apenas de si mesma, sem questionar sua possível participação nessas alterações

A importância da participação da família
no processo de aprendizagem é inegável e a necessidade de se esclarecer e instrumentalizar os
pais quanto às suas possibilidades em ajudar
seus filhos com dificuldades de aprendizagem é
evidenciada ao manifestarem suas dúvidas, inseguranças e falta de conhecimento em como fazê-lo. Conforme Martins (2001, p.28), "essa problemática gera nos pais sentimentos de angústia
e ansiedade por se sentirem impossibilitados de
lidar de maneira acertada com a situação".
Acredita-se que um programa de intervenção familiar seja de fundamental importância para
o desenvolvimento e aprendizagem da criança.
O relacionamento familiar, a disponibilidade e interesse dos pais na orientação educacional de
seus filhos, são aspectos indispensáveis de ajuda à criança. Em um trabalho de orientação a
pais, de acordo com Polity (1998), é possível
despertar a sensibilidade dos mesmos para a
importância destes aspectos, dando-lhes a oportunidade de falar sobre seus sentimentos, expectativas, e esclarecendo-lhes quanto às necessidades da criança e estratégias que facilitam o
seu desenvolvimento.
Através das experiências e relações interpessoais, a família pode promover o desenvolvimento intelectual, emocional e social da criança.
Ela pode criar situações no dia-a-dia que estimularam esses aspectos, desde que esteja desperta para isso. Além disso, a participação da
criança nas atividades rotineiras do lar e a formação de hábitos também são importantes na
aquisição dos requisitos básicos para a aprendizagem, pois estimulam a organização interna
e a habilidade para o ‘fazer’, de maneira geral
(MARTURANO, 1998).
A família tem um papel central no desenvolvimento da criança, pois é dentro dela que se
realizam as aprendizagens básicas necessárias
para o desenvolvimento na sociedade, como a
linguagem, sistema de valores, controle da impulsividade. As características da criança também são determinadas pelos grupos sociais que
frequenta e pelas características próprias, como
temperamento.
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As crianças possuem uma tendência natural, instintiva que as direciona ao desenvolvimento de suas potencialidades. Os pais devem
ter conhecimento desse processo para que não
dificultem ou impeçam o crescimento espontâneo da criança. Pela falta de compreensão da
natureza e necessidades básicas do ser humano, os pais, muitas vezes, prejudicam a busca do
próprio desenvolvimento, pela criança.

Os pais precisam conquistar, em relação
a si mesmos, primeiramente, o que querem que
os filhos sejam: justos, disciplinados, honestos,
responsáveis (GRUNSPUN, 1985). Esse processo ocorre nas vivências do dia a dia, na medida
em que pais e filhos comunicam-se de maneira
transparente e sincera, falando de suas percepções, suas dúvidas, objetivos, emoções, aprendendo uns com os outros.

O modo como os pais lidam com seus
filhos pode ajudá-los no desenvolvimento das
suas potencialidades e no relacionamento com
o mundo, possibilitando-lhes o enriquecimento
pessoal através das experiências que o meio
lhes proporciona.

Criar filhos não significa torná-los perfeitos,
pois os pais têm muitas dúvidas e estão sujeitos
a muitas falhas; mas o que é necessário é tentar
identificar os conflitos e desfazê-los, aprendendo a conviver com essas situações. Através dos
conflitos os pais desenvolvem a percepção de si
mesmos e de seus filhos.

O processo educativo (desenvolvimento
gradativo da capacidade física, intelectual e moral do ser humano) familiar deve ser adequado
para possibilitar à criança o sucesso na aprendizagem, proporcionando-lhe a motivação, o interesse e a concentração necessária para a apreensão do conhecimento.
A adequação desse processo compreende o atendimento às necessidades da criança
quanto à presença dos pais compartilhando
suas experiências e sentimentos, orientação
firme quanto aos comportamentos adequados,
possibilidade de escolhas, certa autonomia nas
suas ações, organização da sua rotina, oportunidade constante de aprendizagem e respeito e
valorização como pessoa.

Essas situações estimulam pais e filhos a
instalar um diálogo verdadeiro, expondo o entendimento e sentimento em relação às experiências cotidianas. Por outro lado, aspectos fundamentais do processo educativo revelam que
os pais devem ter respeito sobre o que o filho
sente, mas cabe a eles negar com firmeza e determinação as atitudes que possam contrariar
o que desejam para a educação de seus filhos
(TIBA, 1999).

A criança necessita de equilíbrio entre
condutas disciplinares e diálogo, compreensão
e carinho. Num processo educativo os pais experienciam a necessidade de um trabalho de
autoanálise, de reestruturação de seus comportamentos, crenças, sentimentos e desejos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste trabalho foi possível perceber que existem uns grandes números de alunos do 6° ano ainda com dificuldades de aprendizagem, tais como: dificuldades na escrita,
na leitura, compreensão de disciplinas como a língua portuguesa, problemas comportamentais, evasão escolar, problemas estruturais, falta de incentivo cultural, realidade socioeconômica, entre outros.
Considerando os resultados obtidos, foi possível notar que as dificuldades de aprendizagem não devem ser atribuídas somente a fatores externos, como fatores internos como
os métodos de ensino nas unidades escolares, a falta de materiais didáticos apropriados,
condições psicológicas dos alunos entre outros fatores que são reais na atualidade escolar.
A escola e os educadores necessitam rever algumas estratégias para transformar as
aulas e as suas atividades pensando em todos os alunos, garantindo assim, que todos eles
possam desenvolver a aprendizagem e a aquisição de conhecimentos.
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OS DESAFIOS DA ACESSIBILIDADE DIANTE DA INCLUSÃO
ESCOLAR
RESUMO: O presente estudo objetiva falar sobre a acessibilidade na perspectiva da educação inclusiva: a trajetória histórica do contexto de uso deste termo, mostrando uma
alusão crítica e reflexiva além de leis que foram surgindo ao longo dos anos com o intuito de inserir os educandos em desvantagem ou aqueles dotados de alguma deficiência
ou necessidade especial em escolas de ensino regular a fim de promover o sucesso do
aluno. Além das seções introdutória, conclusiva e de procedimentos metodológicos, há
três outras seções que apresentam i) a perspectiva histórica sobre a exclusão-inclusão
de pessoas com deficiências, ii) as leis brasileiras sobre a temática da inclusão e iii) a
questão da promoção da acessibilidade, sobretudo no ambiente escolar.

Palavras-chave: Inclusão; Acessibilidade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

o longo do tempo, várias leis foram criadas no sentido de garantir uma educação
para todos, fato que resulta na inserção de educandos com síndromes, deficiências, alunos de classes especiais e todos aqueles que necessitam de algum tipo
de atendimento especializado.
Várias mudanças ocorreram nas políticas públicas quando nos referimos mais especificamente à Educação Especial ou Inclusiva. Isso se deu por meio de uma melhor assistência aos alunos que necessitam dessas modalidades educativas, por meio da adaptação de
ambientes para atender às suas necessidades. Assim, espera-se que a acessibilidade ocorra
com êxito no ambiente escolar para que as leis sejam cumpridas e possam proporcionar uma
real oferta de educação para todos.
Alguns exemplos bem definidos dessa são: escolas cujos laboratórios de informática,
de aprendizagem, de ciências, salas de vídeo, secretaria, direção e/ou biblioteca, ambientes
que deveriam ser frequentados por todos os alunos, se encontram inacessíveis, por serem
em diferentes prédios ou em diferentes andares; existem casos de alunos cegos ou surdos
que frequentam a escola, mas não têm suporte nem material para participar de todas as atividades.
A questão fundamental é tentar obter uma resposta para o fato de existirem tantos
contratempos na educação desses alunos com algumas necessidades especiais, sejam por
deficiência, seja por superdotação. A questão que se coloca sobre a aprendizagem destes
alunos é apenas possibilitar que eles consigam compreender e acessar a informação ou garantir educação adequada por meio da superação das diversas barreiras existentes.
Para além das dificuldades de acessibilidade, física ou comunicacional, e que ultrapassam os muros da escola, nos transportes e nas vias públicas, é necessário superar os
preconceitos históricos que cercam os alunos deficientes. Todas estas situações ilustram
as dificuldades com as quais alguns alunos se deparam em seus cotidianos escolares, que
advém da ineficiência ou até mesmo falta de acessibilidade planejada pelas instituições de
ensino e resultam na consequente desvantagem no aprendizado.
Este estudo busca apresentar o panorama histórico sobre a inclusão-exclusão de deficientes no ensino e algumas das leis brasileiras sobre o tema, para investigar como o problema da acessibilidade tem sido superado nos ambientes escolares, identificando, para tanto,
concepções de acessibilidade na legislação, na análise e construção histórica do conceito de
acessibilidade e de Educação Especial e no reconhecimento de mudanças necessárias para
garantir educação para todos.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

302

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De acordo com Gil (2002), esta pesquisa tem caráter exploratório, pois busca explicitar a questão da inclusão e acessibilidade nas
instituições de ensino, de modo a tornar o leitor
mais familiarizado com o tema. Trata-se, ainda,
de uma pesquisa de base documental por seu
aporte na legislação brasileira sobre educação e
sobre inclusão bibliográfica e de base bibliográfica com aporte nos trabalhos de Fiegenbaum
(2009), Souza (2017) e Mendonça (2013) que
abordam as questões sobre deficiência, inclusão
e acessibilidade no ambiente escolar.
A partir da análise da legislação e da bibliografia levantada, é possível apontar que o governo federal tem promovido ações para garantir
o acesso de todos à educação e a inclusão por
meio da conformação de espaços acessíveis
aos alunos deficientes.

A PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE INCLUSÃO-EXCLUSÃO
A problemática da exclusão social ocorre desde longa data, quando muitas pessoas
com características consideradas “diferentes”
foram ignoradas pela sociedade (FIEGENBAUM,
2009). No ambiente escolar, são perceptíveis
as distinções entre pessoas com e sem deficiências, bem como oriundas de diferentes classes sociais, tornando-se recorrentes ao longo
da história, já que os mecanismos educacionais
avaliativos acabam por segregar e excluir indivíduos, aprofundando as desigualdades (SOUZA,
2017).
A dicotomia exclusão-inclusão tem estado
presente em toda a história desde a pré-história,
conforme aponta Souza (2017). Descobertas arqueológicas já provaram a existência dessa dicotomia registrada em vasos, urnas e pinturas
em cavernas com representações de pessoas
com deficiências. A vulnerabilidade desse grupo
social, inclusive, levou tribos nômades, muitas
vezes, a abandonarem-no pelo caminho que trilhavam.

Do Egito antigo às antigas tribos habitantes do México, passando pelas civilizações hebraica, grega e romana, as pessoas com deficiência eram vistas como um grupo segregado,
fruto da ação de demônios, maus espíritos, impurezas e punições divinas de toda sorte.
Em todas essas civilizações, as pessoas
com deficiência eram abandonadas por suas famílias, muitas vezes ainda crianças, e, as que
não morriam, acabavam tornando-se escravas
ou pedintes. Durante a idade média, a inquisição condenava as pessoas deficientes, acusando-as de bruxaria ou possessões, contribuindo
para que as famílias as abandonassem (SOUZA,
2017).
Com o fim da idade média, pensamentos
como o humanista e renascentista passaram a
conceder tratamento mais digno aos deficientes;
porém, a criação de hospitais e asilos para separá-los da sociedade acabou aprofundando a
exclusão e marginalização (SOUZA, 2017). Nesta época, o termo “anormal” passou a ser usado
como referência às pessoas que apresentavam
alguma deficiência. Tidos como doentes, os
anormais eram conduzidos a hospitais e asilos
no intuito de serem curados e adquirirem normalidade (FIEGENBAUM, 2009).
Não raro era o abandono de crianças com
anomalias, que acabavam sendo conduzidas a
instituições sob o comando de religiosos em que
podiam receber alimento e educação. A ausência de cura para muitos casos, contudo, fomentou criação de hospícios, a fim de que houvesse
isolamento e uma possível melhora.
Cabe notar que as instituições de ensino
voltadas ao atendimento de alunos com deficiências só surgiram um século após os hospícios, diferindo deles na questão do público que
recebia, já que, nos hospícios, eram recebidas
pessoas com todo e qualquer desajuste e, nas
instituições, eram recebidos deficientes com
perspectiva de melhora e/ou mudança em sua
condição (FIEGENBAUM, 2009).
Assim, “o atendimento de deficientes evidentes se fez, basicamente, por meio de instituições especiais, a maioria esmagadora de caráter
filantrópico, em número extremamente reduzido para o atendimento da demanda” (BUENO,
1997. p.173 apud FIEGENBAUM, 2009, p. 7).
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É apenas ao final do século XIX e ao longo
do século XX que os debates sobre inclusão de
pessoas com deficiência mudam de perspectiva, visando superar os preconceitos e estigmas
que as cercam, bem como ofertar educação
condizente com suas necessidades. No Brasil,
por exemplo, como aponta Fiegenbaum (2009),
o índice de analfabetismo foi de 78% em 1870,
o que causou grande espanto e preocupação,
já que o país se encontrava sob as ordem da
Constituição de 1824 e que ofertava a instrução
primária como garantia a todos.
No que tange a educação de pessoas
com deficiência no Brasil, foi apenas em 1854,
ainda durante o Império, que foi criada, a primeira escola destinada a cegos – o Imperial Instituto
dos Meninos Cegos – e, em 1857, uma instituição para surdos – o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação
dos Surdos (INES) – ambas no Rio de Janeiro e
com atendimento limitado a poucos. (MEC/SECADI, 2014).
A maioria dos alunos com deficiências, à
época tratados como anormais, aprendia em instituições que se restringiam ao ensino de tarefas
e ações simples para que tivessem alguma capacidade de trabalhar como mão-de-obra barata
(FIEGENBAUM, 2009).
Em 1926, é criado o Instituto Pestalozzi,
voltado para o atendimento especializado de
pessoas com deficiência mental, e, em 1954,
surge a primeira Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) e cria-se na Sociedade
Pestalozzi o atendimento a pessoas com superdotação (MEC/SECADI, 2014).
A partir de 1930, a segregação entre alunos com e sem deficiência tornou-se um pouco
menos acentuada a partir da criação de classes
especiais em escolas regulares. A ampliação
da oferta da educação especial, por outro lado,
ocorreu somente na década de 1950, resultando no que hoje é chamado de educação inclusiva, ou seja, a inserção de alunos portadores
de deficiências nas escolas de ensino regular
(FIEGENBAUM, 2009).
Historicamente, portanto, o acesso à escola e à escolarização foi um privilégio de um grupo, e legitimou práticas de exclusão, sobretudo
em relação às pessoas com deficiência. Para su-

perar isso, é preciso democratizar e universalizar
a escola de modo a vencer as segregações e o
fracasso escolar (MEC/SECADI, 2014). É nesse contexto, consequentemente, que devem ser
compreendidas as leis sobre inclusão escolar e
acessibilidade.

A PERSPECTIVA LEGAL SOBRE
INCLUSÃO-EXCLUSÃO NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
A universalização da educação é uma temática discutida há tempos e fonte de inúmeras
reivindicações. Embora seja legalmente reconhecida pelo artigo 6º da Constituição Federal
do Brasil, segundo o qual “São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados”
(BRASIL, 1988), assegurá-la com qualidade,
bem como mantê-la com excelência, é um grande desafio.
No Brasil, a Lei nº 4.024/61, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961, já trazia o direito dos “excepcionais” de acesso à educação
dentro do sistema de ensino regular. A Lei nº
5.692/71, a LDB de 1971 que substituiu a anterior, apontou que o ensino regular não era suficiente para os alunos com deficiências físicas,
mentais e superdotados, sendo necessário conceder-lhes tratamento especial por meio de classes e escolas especiais (MEC/SECADI, 2014).
Em 1973, a separação de alunos com
deficiência e/ou superdotados dos demais foi
reforçada pela criação do Centro Nacional de
Educação Especial (CENESP) do Ministério da
Educação que, embora impulsiona ações educacionais para esse grupo, reforçava o caráter
assistencialista e a criação de políticas isoladas
sobre a questão. A primeira versão da Política
Nacional de Educação Especial, publicada em
1994, manteve a exclusão ao sustentar a necessidade da educação especial como meio para
o ensino de alunos deficientes (MEC/SECADI,
2014).
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Internacionalmente, o debate sobre a universalização da educação ganhou maior visibilidade em 1994 com a Declaração de Salamanca,
na qual foi proposto que a educação de pessoas
com deficiência fosse assegurada pelas autoridades educacionais dos países de modo integrado e com planejamento de currículos e da
organização escolar para garanti-la.
De acordo com a Declaração de Salamanca, todas as crianças – com e sem deficiências
– devem aprender juntas em uma escola inclusiva que garanta a superação de dificuldades e
diferenças e, simultaneamente, atenda às necessidades dos alunos, estilos e ritmos de aprendizagem, para que haja educação de qualidade
(MENDONÇA, 2013).
Cabe notar que esse “[...] movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada
em defesa do direito de todos os estudantes de
estarem juntos, aprendendo e participando, sem
nenhum tipo de discriminação” (MEC/SECADI,
2014, s/p.). É uma ação baseada nos direitos
humanos e que visa superar a exclusão no ambiente escolar por meio do reconhecimento de
que nele há práticas discriminatórias que devem
ser abandonadas em prol de um sistema educacional inclusivo que atenda às necessidade de
todos (MEC/SECADI, 2014).
Seguindo a proposta internacional, no Brasil, a Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de
1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases
da Educação de 1996 e que substituiu a LDB de
1971, define em seu artigo 3º os princípios que
devem nortear o ensino no Brasil, estabelecendo
como primordial a “igualdade de condições para
o acesso e permanência na escola” (BRASIL,
1996, s/p.). Disto decorre, portanto, que as instituições de ensino públicas e privadas, do ensino
básico ao superior e em todas as modalidades,
devem garantir que todos os alunos – com e
sem deficiências – acessem o ambiente escolar
e nele permaneçam.
Da perspectiva da inclusão, isso significa
que é preciso que sejam feitas todas e quaisquer adaptações não apenas para receber os
alunos com deficiências, mas também, e sobretudo, incluí-los na comunidade escolar. A Lei de
Diretrizes e Bases dispõe sobre a Educação Especial em seu Capítulo V:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação (BRASIL,
1996).

Duas observações podem ser feitas em
relação a este Capítulo da LDB: i) a educação
especial refere-se tanto aos alunos com deficiências quanto aos alunos com altas habilidades, e ii) preferencialmente, deve-se garantir a
esses alunos o acesso à educação regular, ou
seja, sempre que possível, deve-se evitar que
os alunos especiais sejam matriculados em instituições de ensino voltadas apenas para estes
alunos. De acordo com o MEC/SECADI (2014,
s/p.),
A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino
comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que
levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Essa organização, fundamentada no
conceito de normalidade/anormalidade,
determina formas de atendimento clínico-terapêuticos fortemente ancorados nos
testes psicométricos que, por meio de
diagnósticos, definem as práticas escolares para os estudantes com deficiência
(MEC/SECADI, 2014, s/p.).

Embora a LDB de 1996 não tenha sido a
primeira a tratar da educação de pessoas com
deficiência, foi a primeira a trazer a perspectiva
de educação universal, sem a segregação de
alunos deficientes e/ou superdotados nas chamadas instituições especiais. Assim, a LDB, seguindo o movimento internacional, reforçou o objetivo fundamental preconizado no artigo 3º da
Constituição de 1988 de “promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988, s/p.).
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A partir de então, a legislação brasileira
muda sua perspectiva sobre o ensino especial:
Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre
a Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, define a
educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação
complementar da educação especial ao
ensino regular (MEC/SECADI, 2014, s/p.).

Além disso, nas Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, foi definido que
todos os alunos devem ser matriculados no sistema de ensino, ficando a cargo das escolas a
organização não apenas para garantir o ensino
de qualidade, mas também para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais.
As Diretrizes definiram, inclusive, que a educação especial seria complementar ou suplementar ao ensino regular (MEC/SECADI, 2014).
A versão de 2014 da Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva coloca como seus principais objetivos,
[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas
de ensino para promover respostas às
necessidades educacionais, garantindo:
Transversalidade da educação especial
desde a educação infantil até a educação
superior; Atendimento educacional especializado; Continuidade da escolarização
nos níveis mais elevados do ensino; Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais
profissionais da educação para a inclusão
escolar; Participação da família e da comunidade; Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e
informação; e Articulação intersetorial na
implementação das políticas públicas [...]
(MEC/SECADI, 2014, s/p., grifo nosso).

Ressalta-se que a acessibilidade, conforme destacado na citação acima, é uma condição intrinsecamente relacionada à inclusão dos
alunos com deficiências no ensino regular.

INCLUSÃO POR MEIO DA ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR
Primeiramente, é preciso compreender
qual o significado de acessibilidade, dessa forma, de acordo com Souza (2017, p. 43):
Acessibilidade é a possibilidade que um
indivíduo tem de comunicar-se, de compreender e de integrar-se ao espaço urbano, bem como interagir com outros
cidadãos, tendo ou não limitações de
mobilidade ou de percepção sensorial. A
acessibilidade integral implica em acessibilidade às edificações, a comunicação,
ao meio urbano, aos transportes, aos
equipamentos e aos serviços. O conceito
de acessibilidade está sendo entendido e
valorizado cada vez mais como algo bom
para todos, bem como exigido pela população, como critério de qualidade e como
direito básico dos cidadãos. A inclusão
educacional dos alunos com deficiência
não será uma realidade se não modificarmos, transformamos ou adequamos nossas cidades e escolas (SOUZA, 2017, p.
43).

Portanto, a acessibilidade não é algo específico apenas a alunos com deficiências, tampouco se restringe ao ambiente escolar. É preciso compreender que garantir a acessibilidade
em todos os ambientes pode ser considerado
como um ganho de bem-estar para toda a população. No Brasil, as leis em torno da acessibilidade, assim como as sobre a inclusão, foram
sendo modificadas ao longo do tempo para melhor adequar-se às necessidades da população.
Em 1998, o Projeto de Lei nº.4767/98
compreendeu a acessibilidade como o uso seguro e autônomo, pelas pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, de espaços,
equipamentos, mobiliários, transporte, meios de
comunicação e edificações. Em 2004, o decreto 5.296 de 2 de dezembro modificou a forma
como entendia-se o uso desses recursos de seguro e autônomo para seguro e assistência (FIEGENBAUM, 2009).
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Um grande avanço na legislação brasileira foi o decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de
2004 que regulamentou as leis sobre prioridade no atendimento de alguns grupos e sobre as
normas e critérios para a promoção da acessibilidade. O decreto definiu, no artigo 8º, a acessibilidade como,
[...] condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicação e informação, por
pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida (BRASIL, 2004).

Definiu, ainda, que projetos arquitetônicos
e urbanísticos no Brasil devem estar em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Atualmente, a ABNT NBR 9050:2020
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos dispõe sobre critérios e
parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às
condições de acessibilidade (ABNT, 2020).
Especificamente no que diz respeito à
acessibilidade no contexto das instituições de
ensino, muitos desafios são encontrados, principalmente em relação ao desconhecimento sobre
o assunto. Um das principais dificuldades encontrada pela maioria dos gestores das escolas é a
adaptação das edificações, como a construção
correta de locais de acesso para cadeirantes,
mobiliários adequados a eles, equipamentos
condizentes com a real clientela e adaptações
necessários à inclusão (FIEGENBAUM, 2009).
O que se nota, por exemplo, é que, seja
por desconhecimento seja pela comodidade,
não são poucas as escolas que constroem rampas de acesso apenas quando há matrícula de
um aluno com cadeira de rodas, ou só procuram
por um tradutor e intérprete de Libras quando há
um aluno surdo (FIEGENBAUM, 2009).
Para superar esses problemas e com base
na legislação vigente, o governo criou projetos
de assistência aos alunos portadores de deficiência. Dentre esses programas, destacam-se o
Programa Escola Acessível, que visa a promoção da acessibilidade por meio de adequações

no espaço físico de escolas tanto da rede estadual quanto municipal de ensino para atender
alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (FIEGENBAUM, 2009).
Este programa está ligado ao acesso de
informação e comunicação bem como à oferta da educação para todos. Contudo, é evidente que os recursos financeiros disponibilizados
pelo governo devem ser utilizados de forma cabível à realidade de cada turma de alunos e pensando-se ao espaço físico de cada instituição,
havendo mudanças conforme a necessidade
de cada um, bem como de suas peculiaridades
(FIEGENBAUM, 2009).
Outro projeto é o de implantação de salas
de recursos multifuncionais, que consistem em
ambientes apropriados de acessibilidade tanto
no espaço físico quanto nos recursos pedagógicos utilizados pelo professor. Ainda que seja
voltado para o mesmo grupo de alunos, cabe
ressaltar que apenas escolas com alunos com
deficiência registrados no Censo das Escolas do
Ministério da Educação recebem o projeto – o
que constitui uma forma de exclusão, já que o
melhor seria ter a escola pronta para receber os
alunos e não esperar sua chegada para promover as adaptações (FIEGENBAUM, 2009).
Há também programas voltados para a
acessibilidade no que tange os materiais didáticos:
O Decreto n°7084/2010, ao dispor sobre
os programas nacionais de materiais didáticos, estabelece no artigo 28, que o
Ministério da Educação adotará mecanismos para promoção da acessibilidade nos
programas de material didático destinado
aos estudantes da educação especial e
professores das escolas de educação básica públicas (MEC/SECADI, 2014, s/p.).

Em 2009, o Ministério da Educação lançou
algumas diretrizes de adequação para melhor
respaldar as instituições de ensino em relação à
inclusão no sentido da acessibilidade. No material, destacam-se vários problemas decorrentes
da falta de acessibilidade no ambiente escolar
e propostas de solução. Dentre eles podemos
apontar com relação à sala de aula (BRASIL,
2009, p. 42-43):
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• Falta contraste de cor entre piso, parede e móveis;
• Carteiras com dimensões que não permitem a aproximação de cadeira de rodas;
• Carteiras inadequadas para crianças
obesas ou com estatura diferente do grupo de alunos da sala;
• Corredor muito estreito entre as carteiras para a passagem de cadeira de rodas;
• Quadro negro muito alto para ser alcançado por crianças menores ou em cadeira de rodas
Propostas de soluções
• O piso, a parede e os móveis possuem
cores contrastantes;
• Existe mesa adequada para a aproximação e uso de crianças em cadeira de
rodas;
• O quadro negro possui altura acessível
ao alcance de crianças menores ou em
cadeira de rodas (BRASIL, 2009, p.4243).

Em relação a problemas específicos, alguns podem ser elencados. Por exemplo, o
acesso à informação e comunicação, para o
qual deve existir a necessidade de criação e manutenção de condições para a utilização de equipamentos que permitirão aos alunos tal acesso
(FIEGENBAUM, 2009).
Um grande avanço quando pensamos
no acesso à informação e à comunicação foi
a criação das tecnologias assistivas, isto é, ferramentas de adaptação de equipamentos responsáveis pela comunicação entre as pessoas,
como teclados virtuais, impressoras em Braille,
leitor de tela para cegos, voz digitalizada, mouse
adaptado entre outros (FIEGENBAUM, 2009).
Outro exemplo é sobre os locais de espera
nas escolas, como uma recepção onde a comunidade será atendida inicialmente, e que precisa
ser adequada a todas as pessoas, ou seja, deve
ser planejado e/ou adaptado aos portadores de
deficiência. Algumas barreiras que impedem o
processo de inclusão nestes ambientes são: balcão de atendimento muito elevado, ausência de
piso tátil, móveis espalhados, falta de contraste
entre as cores de móveis, paredes e pisos, ausência de placas com letras em Braille ou em
alto relevo (BRASIL, 2009).

Nesse sentido, deve-se pensar em mudanças que promovam a acessibilidade em tais
locais, como balcão de atendimento em duas alturas, presença de piso tátil, ausência de móveis
que impeçam a passagem de cadeira de rodas,
contraste de cores entre piso, móveis e parede,
para facilitar a circulação de pessoas com baixa
visão, existência de placas com letras em Braille
por todo o ambiente (BRASIL, 2009).
Há que se observar as barreiras nos sanitário das escolas, como portas e espaço dentro do sanitário muito estreitas, o que dificulta a
circulação de cadeira de rodas, torneiras muito
altas e sem manuseio, barras de apoio mal localizadas, assento do vaso sanitário em altura
desapropriada para quem usa cadeira de rodas. Para este tipo de problema, precisa-se fazer uma adaptação das portas, com construção
larga, presença de piso antiderrapante, torneiras
com fácil manuseio além de sabonete e toalha
acessíveis, barras de apoio em posicionamento
correto e assento do vaso sanitário adequado às
pessoas cadeirantes (BRASIL, 2009).
Como é possível notar, para manter atualmente uma escola tradicional é preciso promover a inclusão e a acessibilidade, pois a realidade dos alunos de hoje é bem diferente da
realidade dos alunos de outrora.
É preciso que a acessibilidade supere as
barreiras existentes na inclusão escolar, como
as barreiras: atitudinais, aquelas relacionadas
a atitudes preconceituosas e estereótipos advindas do desconhecimento e que produzem e
reproduzem a discriminação entre as pessoas;
arquitetônicas, relacionadas aos espaços físicos; comunicacionais, que impedem, principalmente, a comunicação entre alunos surdos e
não-surdos; pedagógicas, que se relacionam à
superação do despreparo metodológico de professores, bem como de sua falta de capacitação
e da inadequação de currículos, para garantir o
sucesso do processo de ensino-aprendizagem a
todos (MENDONÇA, 2013).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo com base em referenciais teóricos, na legislação brasileira e em
uma análise crítica da realidade, foi possível constatar algumas das mudanças positivas que
vêm ocorrendo no tema da inclusão e da acessibilidade no ambiente escolar para atender
alunos que, historicamente, encontram-se em desvantagem devido aos preconceitos que os
cercam.
Dessa forma, foi possível compreender por meio de uma análise histórica que os preconceitos em torno das pessoas com deficiência estiveram presentes desde os mais remotos
tempos, e que isso se refletiu em sua exclusão da educação, ficando relegados à assistência
de instituições de caridade.
Com as mudanças na visão, internacional e nacional, sobre as pessoas com deficiência, houve um movimento para sua inclusão nas instituições de ensino regulares. Inclusão
essa que foi e tem sido amparada pelas leis brasileiras, mas que ainda encontra barreiras
para sua total efetivação.
Nesse sentido, a acessibilidade, e as leis em torno dela, vem para garantir que os ambientes escolares sejam repensados de modo a não apenas inserir o aluno deficiente e/ou
com altas habilidades, mas, principalmente, incluí-lo e torná-lo parte da comunidade escolar.
Do ponto de vista arquitetônico, por exemplo, há uma melhor ou talvez, mais fácil
adaptação, uma vez que as escolas já se conscientizaram de que os prédios precisam ser
remodelados. Entretanto, o acesso à comunicação e à informação tornam-se mais difíceis
por conta do desconhecimento, despreparo e preconceitos de muitos professores, da equipe
gestora e de outros alunos em relação à temática da inclusão.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Para que se possa alcançar o intento de que a Educação seja uma ferramenta
transformadora, por meio da qual se possa formar sujeitos críticos, cidadãos conscientes
e indivíduos sensíveis ao entorno, é imprescindível que cada ação pedagógica esteja
voltada para vivências reais e práticas, de modo que a aprendizagem seja permeada de
sentido. Neste contexto, um dos temas prementes a serem abordados nas escolas é a
relação entre ecologia, sustentabilidade e alimentação saudável. Por meio da exploração de tais aspectos, é possível realizar um aprofundamento de conteúdos e conceitos
indispensáveis à escolarização. Esta pesquisa possui relevância devido à importância
das discussões acerca da necessidade de estimular o aluno a refletir e compreender as
questões ambientais da atualidade. É imprescindível que o professor busque e descubra
meios de provocar inquietações em seus alunos no que tange à natureza e a maneira
como nos relacionamos com ela, articulando estas reflexões e conceituações a conteúdos curriculares. A ação humana afeta diretamente o equilíbrio dos processos da natureza
e é indispensável que a escola fomente e medeie o desenvolvimento de uma consciência
a esse respeito nos jovens, de forma que o olhar sobre o planeta possa ser transformado
e seja possível que a sociedade reconheça seu papel no contexto da sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO

N

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

É preciso perceber que não precisamos salvar o planeta, e sim a nós mesmos. São os
seres vivos, incluindo os seres humanos, que estão em perigo por conta da destruição dos
recursos naturais. Dessa forma, o planeta, de uma forma ou de outra, continuará existindo. A
questão é encontrarmos uma maneira de nós permanecermos nele.
Tal aspecto mostra-se pertinente ao observarmos a carga de antropocentrismo presente na ideia de que o ser humano é o elemento principal do universo, de modo que, caso não
existam mais condições para sua sobrevivência, tudo o que há simplesmente desaparece,
quando, com efeito, sabemos que ocorreram extinções de seres vivos, mas o planeta Terra
permaneceu existindo, por meio de transformações e adequações ao longo do tempo.
Nota-se, portanto, a presunção humana ao considerar-se o centro de tudo e a condição
para a existência do mundo. Nesta pesquisa busca-se compreender a importância que a Educação Ambiental possui na formação dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental.
A investigação do problema é orientada pela necessidade de conhecer o modo como
a Educação Ambiental pode contribuir para a formação dos indivíduos, levantar e apontar
conceitos que esclareçam e auxiliem no sentido de uma compreensão da importância do
despertar de uma consciência ecológica, bem como identificar como a teoria e a prática
estão presentes no cotidiano das escolas a fim de que seja possível proporcionar atividades
significativas que aproximem os alunos da natureza.
É importante que haja consciência sobre a sustentabilidade residir também no fato de
ser uma oportunidade de avanço econômico, pois oferece possibilidades de diminuir o custo
de produção, bem como o custo de vida.
Assim, não se trata de um sacrifício a ser feito em nome de uma mudança desagradável
e necessária. Com o olhar correto, a sustentabilidade pode representar maiores lucros em
diversos aspectos da vida em sociedade. Considerando o papel imprescindível da Escola
diante da necessidade da conscientização e da mudança de hábitos, será desenvolvido a
seguir um estudo acerca do tema.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A
SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade está ligada a uma ideia
de que é necessário repensar e redefinir a relação dos seres humanos com o meio ambiente,
de modo que seja viabilizada a preservação da
natureza e dos recursos indispensáveis a todos
os tipos de vida do planeta.
A Educação Ambiental cumpre um papel
fundamental para a transformação deste olhar
e das práticas cotidianas da sociedade, pois,
conforme Reigota (1998), esta área do conhecimento possui foco nas propostas pedagógicas
voltadas para a conscientização, para a construção de competências, transmutação e ressignificação de comportamentos, desenvolvimento de
capacidades e habilidades de participação dos
alunos.
A questão socioambiental hodierna demanda uma visão, bem como uma postura,
pautada no pensamento crítico por parte da sociedade, que esteja alinhada com o desenvolvimento sustentável. Para que isso seja possível,
é importante que o aluno conheça os processos
biológicos, bem como sócio-históricos que permeiam a relação dos indivíduos com a natureza.
Por meio da escola, este olhar crítico e
essa mudança de comportamento podem ser
multiplicados e alcançar toda a sociedade.
O professor deve estar atento a descobrir
modos de construir valores sociais em conjunto
com os alunos, no sentido de estimular mudanças de hábitos nas práticas cotidianas.
Pádua e Tacanhez (2013) afirmam que
a Educação Ambiental viabiliza a aquisição de
conhecimentos que aperfeiçoam comportamentos e habilidades, o que possibilita uma relação
mais harmônica dos seres humanos com o meio
ambiente. Para Reigota,

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

A solidariedade é um dos eixos mais importantes da Educação Ambiental, pois a partir
dela podemos pensar valores que dizem respeito tanto ao indivíduo, quanto à sociedade como
um todo, como os comportamentos de consumo, de acordo com Jacobi (2012).
Dessa forma, é possível notar a imprescindibilidade da presença da reflexão e do diálogo
sobre ecologia e meio ambiente no ambiente
escolar, buscando convergências e articulações
com a prática cotidiana em sociedade. Os recursos oferecidos pela natureza sempre foram
imprescindíveis para a sobrevivência humana.
No entanto, o desenvolvimento pautado no
acúmulo de capital da sociedade capitalista faz
com que haja uma apropriação abusiva dos recursos naturais, provocando um desequilíbrio na
relação do homem com o meio ambiente. Este
processo de degradação compromete a qualidade de vida, especialmente nos países mais desenvolvidos, uma vez que as políticas públicas
geralmente não tratam os problemas ambientais
de forma prioritária e emergencial.
Como resultado desta política constata-se
o aumento da proliferação de doenças, a exposição da população a miséria a um ambiente
insalubre e degradado, o que vem ferir alguns
dos principais direitos constitucionais do cidadão, tais como a dignidade da pessoa humana,
a saúde e o direito a um meio ambiente equilibrado, que garanta a qualidade de vida dos presentes e futuras gerações (OLIVEIRA, 2012).
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No Brasil, a ameaça a biodiversidade esta
presente em todos os biomas, em decorrência,
principalmente, do desenvolvimento desordenado de atividades produtivas. A degradação do
solo, a poluição atmosférica e a contaminação
dos recursos hídricos são alguns dos efeitos nocivos observados.
Na maioria dos centros urbanos, os resíduos sólidos ainda são depositados em lixões, a
céu aberto (ProNEA, 2005). Nesta perspectiva,
ainda pode-se associar a um quadro de exclusão social e elevado nível de pobreza da população, pois muitas pessoas vivem em áreas de risco, como encostas, margens de rios e periferias
industriais expostos as intempéries da natureza.
Também inclui nesta discussão que uma
significativa parcela dos brasileiros tem uma percepção “naturalizada” do meio ambiente acreditando que só o lixo e que está contribuindo
para a degradação do meio ambiente. Segundo
o ProNEA (Programa Nacional de Educação Ambiental, p.17),
Reverter este quadro configura um grande
desafio para a construção de um Brasil
sustentável, entendido como um país socialmente justo e ambientalmente seguro.
Nota-se ainda um distanciamento entre a
letra das leis e sua efetiva aplicação, sobretudo no que se refere as dificuldades
encontradas por políticas institucionais e
movimentos sociais voltados a consolidação da cidadania entre segmentos sociais
excluídos (ProNEA, 2005, p. 17).

Para que haja um enfrentamento da problemática ambiental, algumas estratégias devem
ser organizadas para surtirem o efeito desejável na construção de sociedades sustentáveis,
envolvendo uma articulação coordenada entre
todos os tipos de intervenção ambiental direta,
incluindo neste contexto as ações em educação
ambiental.

Diante desta realidade, a Educação Ambiental mostra-se como uma das ferramentas de
orientação para a tomada de consciência dos
indivíduos frente aos problemas ambientais e é
exatamente por isso que sua prática se faz tão
importante, a fim de solucionar as questões relativas ao acúmulo de resíduos, desperdício de
agua entre outras.
A educação para o meio ambiente vem
crescendo e assumindo um papel muito importante na criação de uma linguagem comum
na comunidade sobre as questões ambientais,
dando condições a mídia, as instituições governamentais e não governamentais e a outros
grupos e representações de desenvolverem de
forma mais articulada projetos sobre educação
ambiental.
Para Oliveira (2012), discutir os problemas ambientais e estar de frente a inúmeros
questionamentos, tais como: o que e é o que
não e considerado lixo? E possível reaproveitar o
lixo? O que é reciclagem? O que é coleta seletiva e qual a sua importância para a preservação
ambiental? Quem são os culpados por tanto problemas ambientais?
Por que está ocorrendo um desequilíbrio
na relação homem/natureza? A Educação Ambiental e um direito? Há alguma legislação que
garanta a prática da Educação Ambiental nas
instituições de ensino?
A Constituição Federal de 1988 em seu
artigo 225, §1o, VI estabelece a obrigação do
Poder Publico de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização publica para a preservacao do meio ambiente. A Educação Ambiental e decorrente do
princípio da participação, onde se busca trazer
uma consciência ecológica a população, titular
do direito ao meio ambiente.
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O aspecto social da Educação Ambiental
evidencia-se no dever para com o patrimônio da
comunidade e das gerações futuras. Acrescenta-se aqui também a participação da sociedade
civil nos procedimentos democráticos, assegurados por lei. Contudo, constata-se que a Política
Nacional de Educação Ambiental vem encontrando dificuldades para ser implementada na
prática.
Os principais fatores que contribuem para
essa não aplicação encontram-se intimamente
relacionados a falta de conhecimentos sobre a
própria política por parte da população e a falta
de interesse pelas instituições.

A CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA
SOCIAL
Para que seja possível que as práticas pedagógicas sejam transformadas para que sejam
reflexivas e participativas, é necessário que se
aceite o desafio imposto aos professores (SANTOS; SABEI; MORAIS, 2013).
A Constituição Brasileira também apresenta considerações sobre educação e meio ambiente, enfatizando aspectos da educação como
instrumento de inclusão social, que possui, entre
outras, a função de contribuir para que o meio
ambiente seja ecologicamente equilibrado, de
modo que haja qualidade de vida, como consta:
Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à 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 (MORAES; CRUZ,
2015).
A escola possui um papel de grande importância no direcionamento sobre a questão
ambiental, pois ela forma aqueles que farão a
gestão da sociedade no futuro. Assim, cada aluno deve receber da escola uma formação que
prime por construir conhecimento sobre fenômenos naturais, bem como sobre as consequências de nossas ações sobre o ambiente.

Falar de Educação Ambiental é abordar
tema transversal que pode e deve perpassar
toda e qualquer disciplina, de modo que todas
podem apresentar significativa contribuição (ALMEIDA; et al, 2012)
As questões ambientais ganharam destaque quando a sociedade passou a perceber o
grande impacto que o estilo de vida vigente estava causando em todo o mundo. Dessa forma,
a qualidade de vida da população apresentou
visível queda, tornando impossível que o tema
não viesse a debate.
Dentro deste cenário, a Educação Ambiental apresenta-se como uma possibilidade
de transformação desta realidade, mobilizando a sociedade por meio da compreensão da
responsabilidade que todos possuem sobre o
meio ambiente. O processo é contínuo e precisa ser pensando permanentemente, e envolver
os diversos atores que fazem parte da questão
(CRUZ; MELO; MARQUES, 2016).
Os perigos à biodiversidade no Brasil
apresentam-se amplamente, como consequência de um desenvolvimento de atividades produtivas desordenado. Aspectos como a degradação do solo e a poluição são destaques ao lado
da utilização de recursos hídricos.
A busca de possibilidades de intervenção e reversão de tais problemas é urgente. A
Educação Ambiental pode ser o mecanismo necessário para conduzir esta mudança, proporcionando o conhecimento necessário para que
discussões e práticas sejam fomentadas na sociedade (GUIMARÃES, et al; 2015).
Os grupos são formados e fortalecidos
a partir da educação e da mobilização social,
de modo que é por meio desta sensibilização
que promova a união de todos que será possível
a implementação de práticas de valorização e
preservação do meio ambiente (SARAIVA, et al,
2015).
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A educação ambiental está integrada na
sociedade e possui uma relação dialógica com
outras áreas que a constituem. Devem ser observadas portarias, leis, orientações do Ministério da Educação (MEC), entre outros, para que
a escola possa cumprir seu papel, considerando
acompanhamento pedagógico, ações educacionais e sociais (BALDIN; MELLO, 2015).
É imprescindível que a instrução, a informação e a orientação cheguem a ricos e pobres, para que haja uma profunda e verdadeira
sensibilização a respeito dos problemas e possíveis soluções que o tema da sustentabilidade
traz consigo.
Existe a necessidade de cuidar para que
a reflexão sobre as ações seja constante, de
maneira que pensemos sobre nossa existência
e o papel ativo que possuímos no processo de
manutenção de nossas vidas no planeta. Assim,
educar as novas gerações para a sustentabilidade é algo que pode transformar o cenário de
nossa sociedade.
A mudança de que precisamos residir na
transformação de nosso olhar para nós mesmos
e para o mundo. Uma nova forma de nos relacionarmos com o entorno será, portanto, a porta
para uma reinvenção de nossa sociedade.

POSSIBILIDADES PARA A ABORDAGEM DE QUESTÕES AMBIENTAIS
O papel do professor atualmente, difere
do professor dito, tradicional. O professor deixa
de ser o principal agente do processo que se
transfere para aluno como parte do processo de
aprendizagem.
Tal como a professora Nosella faz constar
em seus trabalhos, um ponto de partida pode
advir de Michel de Montaigne, renascentista que
do século XVI nos envia um recado: “o aluno
não é um vaso que se enche de agua, mas, sim
uma fonte que se faz brotar”.

Essa ênfase no processo educacional
como mediação e construção e sintomática dos
tempos modernos e do que dissemos quando
comparamos os métodos de ensino.
Delizoicov (2009, p.122) procura por cenas do cotidiano escolar para trazer a luz questões sobre o tema acima enunciado. Assim, uma
primeira medida que anuncia para melhorar em
definitivo nossa pratica em sala de aula e “reconhecer que nosso aluno e, na verdade, o sujeito
de sua aprendizagem; e quem realiza a ação,
e não alguém que sofre ou recebe uma ação”.
Isto equivale a dizer que “não ha como ensinar
alguém que não quer aprender, uma vez que a
aprendizagem e um processo interno que ocorre
como resultado da ação de um sujeito” (DELIZOICOV, 2009, p. 122).
Neste caso, o papel do professor como
mediador ou facilitador do processo de aprendizagem aparece como condição essencial. Coerentemente ao que já afirmamos, a aprendizagem e o resultado das ações de um individuo, e
não de qualquer ação, pois ela se constrói por
meio de uma interação entre um sujeito e seu
meio circundante, natural e social.
Já frisamos, também, o valor da vivência
cotidiana e fizemos a comparação entre ela e o
conhecimento, dito científico. Falta, agora, lembrar que, se grande parte das ações em sala
de aula ainda e fruto da tradição, existe hoje a
necessidade de conduzir o aluno a adquirir conhecimentos que possam aplicar em sua vida,
além da simples memorização.
Disto depende a eficácia do processo de
ensino e aprendizagem como uma maneira segura de desenvolver habilidades manuais e intelectuais, o relacionamento social, a convivência
com os próprios sentimentos, valores, formas de
comportamento.
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Educar e formar informando e informar formando. Os conteúdos são importantes, mas os
valores também. O aluno e o foco, hoje, as luzes
se deslocaram, portanto:

Uma resposta assim encontrada poderia
levar o aluno a procurar a resposta junto a seus
colegas, envolver a família, procurar em livros
(acrescentaríamos a Internet), formular novas hipóteses.

Reconhecer o aluno como foco de aprendizagem significa considerar que os professores têm um papel importante de auxílio em seu processo de aprendizagem,
mas, sobretudo, perceber que, para de
fato poderem exercer esse papel, e preciso pensar sobre quem e esse aluno (DELIZOICOV, 2009, p. 125).

Tais atitudes são “muito positivas, deixando para depois deste momento de investigação
dos alunos a sistematização do trabalho desenvolvido, procurando aferir as respostas encontradas, realizando com os próprios alunos uma
síntese dos conhecimentos alcançados” (BIZZO,
2002, p. 50).

Os conhecimentos científicos estão presentes em nossa vida cotidiana, por meio dos
objetivos e processos tecnológicos e “a ciência
não e mais um conhecimento cuja disseminação
se da exclusivamente no espaço escolar, nem
seu domínio está restrito a uma camada especifica da sociedade, que a utiliza profissionalmente”
(DELIZOICOV, 2009, p. 127).

E o mesmo tema que Demo (2003) desenvolve quando propõe o educar pela pesquisa. Este modo de ver parte da definição da
educação como processo de formação da competência humana dentro de um quadro renovador que permita ao aluno ser um pesquisador
criterioso que enxergue o processo de aprendizagem como algo que dele depende fundamentalmente.

Seu espectro de ação esta ampliado de
forma mais ampla e envolve decisões tanto éticas quanto políticas por parte dos docentes e do
cenário da educação nacional.
As ciências físico-naturais têm um grande papel quanto a prática simbolizadora que
permite a construção de imagem sobre o nosso meio natural e social. A escola e apenas um
dos espaços onde tais explicações e linguagens
são construídas e a menos que a ciência como
conhecimento se faca acessível e inteligível, os
enunciados simplesmente memorizadores serão
facilmente esquecidos em poucos dias.
O que se pretende e a incorporação do
conhecimento de forma profunda e duradoura,
e isto só se conseguira apos um processo de
aprendizagem significativa que envolva os sujeitos, no caso, os educandos. Bizzo (2002) afirma
que o professor devera enfrentar a tentação de
dar respostas prontas e oferecer novas perguntas em seu lugar, propiciando aos alunos a sua
própria busca e resultados.

Temos como sujeito, destinado a competência, inovação como resultado da competência
do conhecimento e intervenção visando a ética
da competência fazem parte do discurso desse
autor, que enfatiza. A proposta de educar pela
pesquisa tem pelo menos quatro pressupostos
cruciais:
•
a convicção de que a educação
pela pesquisa e a especificidade mais própria
da educação escolar e acadêmica;
•
o reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal
e política e o cerne do processo de pesquisa;
•
a necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana no professor e no aluno;
•
a definição da educação como
processo de formação da competência histórica
humana (DEMO, 2003, p. 5).
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Na proposta de Demo (2003), a base teórica representa o cerne do trabalho. A ela, cabe
consolidar a capacidade explicativa do educando, buscando por causas, condições, argumentações e contra argumentações, para desenvolver a familiaridade com a ciência, na capacidade
de induzir e deduzir.
A construção de uma horta tem como objetivo envolver os alunos por meio da observação, bem como da experimentação, explorando
as possibilidades de atividades que auxiliarão
na compreensão de conceitos relativos ao meio
ambiente. Materiais recicláveis são utilizados e
os alunos participam ativamente de todos os
momentos (SANTOS; SABEI; MORAIS, 2013).
Uma horta feita em ambiente escolar configura uma atividade de cunho multidisciplinar,
podendo ser utilizada pela professora para que
diversos temas sejam abordados, passando
pela questão da alimentação saudável, o que
são e como atuam os agrotóxicos, considerando os riscos que representam à saúde humana,
entre outras possibilidades de diálogo e reflexão
fomentados pelo professor mediador do desenvolvimento e da construção do conhecimento
de seus alunos a respeito do tema (SILVA; et al,
2014).
Silva (2012) firma que a proposta da Educação Ambiental é atingir todos os cidadãos,
promovendo a participação contínua de todos
de forma consciente e crítica a respeito da questão ambiental, de modo que seja possível identificar e agir sobre os problemas ambientais.
É necessário, portanto, que a escola traga a questão da Sustentabilidade para o seu interior, de modo que a relação do ser humano
como parte da natureza possa ser compreendida e vivenciada por toda a comunidade escolar.
A compreensão sobre a relação entre homem e
a natureza é um elemento importante nas discussões que permeiam a educação ambiental, pois
esta se origina da necessidade de atendimento
aos problemas urgentes que o meio ambiente,
portanto os seres humanos, enfrentam.

A escola é o espaço de debate e construção de saberes que pode intermediar ações
e transformações na sociedade. Faz-se extremamente necessário promover a discussão sobre o meio ambiente e suas questões urgentes.
Para tanto, todas as modalidades de educação
devem estar inseridas neste processo, considerando que o professor deve receber adequada
formação sobre o tema, para que possa atuar
como um multiplicador e um mediador dos conhecimentos e ações a respeito das transformações necessárias em relação ao meio ambiente
(SILVA; PEREIRA, 2015).
Atividades relativas ao cultivo de hortas
possuem significativo caráter didático, proporcionando possibilidades de exploração de diversas áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar. Dessa maneira, os alunos podem a
prender mais e de maneira muito mais significativa e prática.
A escola consolida seu compromisso com
o meio ambiente por meio do cultivo de uma
horta orgânica, e promove a mobilização e aquisição de conhecimentos por parte dos alunos
no que tange a aspectos como alimentar, nutricional, ambiental, a colaboração, o trabalho em
equipe (CUNHA; et al, 2014).
A interação entre aluno e professor são
elementos que se destacam na implementação
de uma horta orgânica, pois este processo pode
envolver toda a comunidade escolar, tornando-se dinâmico e permeado de sentido (LUCENA;
FIGUEROA; OLIVEIRA, 2015).
Garrafas pets fazem parte de uma grande
quantidade de resíduos sólidos que são gerados
diariamente pela população no mundo todo. A
degradação do meio ambiente é uma preocupação que precisa levar em conta os impactos de
tais resíduos, de maneira que se faz necessário
repensarmos nossas práticas em relação à utilização e ao descarte destes itens.
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Assim, uma maneira possível de diminuir
o problema é a utilização de garrafas pets para
o cultivo de pequenos vegetais (LIMA; DUARTE;
ARAÚJO, 2014).
A escola apresenta-se como um ambiente
que possui o potencial de formar cidadãos capazes de compreender seu papel social, pensando
e agindo sobre questões importantes para sua
comunidade.
Parte importante deste processo está relacionada à conscientização sobre a alimentação
e a forma como nos relacionamos com a natureza (RIBEIRO; et al, 2015). Ao longo da História,
o ser humano tem buscado formas de modificar
sua experiência e sua vida no mundo.
Isso fez com que sua relação com o planeta passasse a ser regida pelo desejo de explorar
todas as possibilidades, sem que se levassem
em conta as consequências destas ações. É importante que haja consciência sobre a sustentabilidade residir também no fato de ser uma oportunidade de avanço econômico, pois oferece
possibilidades de diminuir o custo de produção,
bem como o custo de vida.

Precisamos de um esforço extraordinário
uma nova forma de viver onde ha respeito a tudo
o que e vivo; ha a percepção de que tudo esta
interligado, que Terra e Homem formam um único organismo e que o futuro só será menos aterrorizante se nos reconciliarmos com as sabias
leis que regem este vasto complexo biológico
que e nosso planeta.
Atualmente, a preocupação com o meio
ambiente não está mais restrita ao âmbito político. O progresso leva ao desenvolvimento de
todas as áreas: financeira, politica, econômica,
cultural, educacional etc., contudo, junto a este
momento de progresso tecnológico inserido na
sociedade, há o uso desenfreado e avassalador
dos recursos da natureza, tudo em nome do
progresso, que vem gerando graves problemas
no que concerne ao real entendimento de que
crescimento econômico exclui qualidade de vida
ambiental.

Assim, não se trata de um sacrifício a ser
feito em nome de uma mudança desagradável
e necessária. Com o olhar correto, a sustentabilidade pode representar maiores lucros em diversos aspectos da vida em sociedade. A sustentabilidade está ligada a uma ideia de que é
necessário repensar e redefinir a relação dos
seres humanos com o meio ambiente, de modo
que seja viabilizada a preservação da natureza e
dos recursos indispensáveis a todos os tipos de
vida do planeta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível verificar que os princípios da Educação Ambiental
devem estar presentes nas escolas em toda a prática pedagógica, por meio da realização de
um trabalho voltado para a compreensão do meio ambiente como um todo que se relaciona
continuamente com o nosso cotidiano, mantendo a questão da sustentabilidade em constante discussão e reflexão, bem como os aspectos ambientais que abrangem desde o local até
o global, de forma democrática, dialógica e participativa, em diversas propostas didáticas
que mobilizam os alunos neste sentido, buscando sua conscientização para que se tornem
multiplicadores nos demais meios sociais em que circulam, tornando possível, assim, uma
transformação no olhar das pessoas sobre a questão ambiental, seus hábitos e sua forma de
pensar e agir sobre o meio em que vivem.
O cumprimento dos objetivos previstos para a Educação Ambiental deve ocupar lugar
central nas práticas pedagógicas aplicadas no ambiente escolar, de modo a buscar promover a reflexão sobre as práticas sociais e de produção de consumo, garantindo o acesso
às informações sobre a questão socioambiental de forma democrática, além de fomentar a
mobilização, participação e a cooperação considerando as dimensões individuais e coletivas
dos sujeitos sociais.
É importante destacar o trabalho com a biodiversidade, a concepção de natureza como
fonte de vida, a pluralidade étnica, racial, de gênero e sexual. Todo o movimento ora descrito
visa ao fortalecimento da cidadania, solidariedade e igualdade.
A questão do currículo é um desafio a ser enfrentado diariamente na Educação, pois
é necessário um grande esforço e muita dedicação para que os conteúdos abordados não
sejam estanques e mantenham-se constantemente articulados com questões imprescindíveis
para o espaço escolar, como a Educação Ambiental.
A inserção do tema e o trabalho interdisciplinar que ele demanda exigem dos profissionais envolvidos um manejo dialógico e um esforço para que os elementos trabalhados não
pareçam distantes e alheios, fomentando uma conscientização sobre os aspectos de impacto
direto na vida de cada aluno.
Para tanto, é preciso explorar os assuntos relativos à Educação Ambiental em todas as
disciplinas do currículo, pois perpassam as diferentes áreas do saber e todos os âmbitos da
vida humana.
Um dos fatores que dificultam o desenvolvimento de práticas educativas que atendam
ao que é expresso na política de educação ambiental no Brasil diz respeito ao despreparo e a falta de conscientização dos próprios docentes que
devem introduzir seus alunos em um universo de reflexão, conhecimento,
crítica, participação e colaboração para a transformação no que tange à
biodiversidade, à sustentabilidade, à relação com os recursos naturais e todos os elementos socioambientais que permeiam a vida de cada indivíduo
que possui na escola uma possibilidade de formação cidadã.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE O BRAILLE E QUALIFICAÇÃO
DOCENTE – INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
NO ENSINO REGULAR
RESUMO: Este artigo aborda a inclusão de discentes com deficiência visual no âmbito do
processo de ensino e aprendizagem. O objetivo deste é analisar a literatura existente e
as políticas públicas direcionadas ao tema, bem como fomentar a importância da qualificação dos educadores para a educação especial priorizando o desenvolvimento da
criticidade no ambiente escolar. Sendo uma revisão narrativa, que tem como metodologia
de elaboração a análise crítica da literatura, com estratégias que buscam a seleção dos
estudos e a interpretação das informações contidas nas fundamentações teóricas de livros, artigos, dissertações, teses e trabalhos de conclusão de cursos. Observou-se que
quando se trata de educação especial, a responsabilidade não é apenas do educador,
mas sim de todos envolvidos neste processo, como é o caso da comunidade escolar e
da sociedade em geral. Baseado nos dados da pesquisa pode-se dizer que para a educação inclusiva adquirir maior fortalecimento se faz necessário um comprometimento dos
gestores, das autoridades governamentais e principalmente que a comunidade conheça
os direitos que lhes são garantidos por lei e que exijam sua aplicabilidade na prática.

Palavras-chave: Metodologias; Educação; Família; Qualificação.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares, vem desde muitos anos, buscando sua institucionalização e normatização
do ensino igualitário, com qualidade, preservando o respeito às diferenças contidas no ambiente escolar.
A relevância de escrever um artigo sobre deficiência visual no âmbito escolar se dá na
medida em que a referida temática faz parte do cotidiano da escola e da família vivenciado
pelas pesquisadoras. Ademais, é um tema que suscita um grande debate não só num âmbito
escolar, como na família e na sociedade.
O qual se faz necessária a criação de políticas públicas voltadas para qualificação de
todos os educadores a fim de que seja desenvolvida interação de conhecimentos entre comunidade, escola e funcionários. Um marco inicial para a Educação Inclusiva como processo
educacional surge com a Declaração de Salamanca (1994) que, entre outros méritos, prorroga a inclusão para diversidade, em que tem como objetivo integrar as deficiências diversas e
dar apoio necessário, na idade adequada e em ensino regular. Também, as escolas devem
acolher todas as crianças indiscriminadamente considerando em especial suas diferenças.
Na sociedade historicamente entrelaçada de reminiscência cultural e de práticas sociais segregadoras, a educação especial não tem se instituído como parte do conteúdo curricular da formação basilar, ordinário, do docente; quase sempre é vista como uma formação
especial reservada àqueles que anseiam trabalhar com alunos com necessidades especiais.
Analisar a legislação específica e compreender direitos e deveres sob a responsabilidade dos poderes públicos quanto à normatização das leis de acesso aos discentes com deficiência visual é primordial para a família. Reafirmando assim a importância da qualificação
dos educadores para a educação inclusiva, para que o professor dinamize a interação entre
os alunos com e sem deficiência visual no ambiente escolar.
A família e a escola devem interagir conhecendo as dificuldades e buscando novos
recursos necessários para o bem estar e desenvolvimento de potencialidades. Sendo de
responsabilidade do poder público oportunizar e garantir às famílias, assistência social e serviços que favoreçam a saúde física e mental dos indivíduos envolvidos.
É de competência da escola, dos gestores e demais profissionais da educação adequar o ambiente de ensino para atender de forma eficiente os alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo melhores condições para inserir o aluno de forma consciente
no processo sócio educacional. Diante da complexidade do sistema que envolve o alunado,
as ações de um educador sozinho não atingiram com excelência os principais objetivos da
educação inclusiva.
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Um pressuposto frequente nas políticas relativas à inclusão supõe um processo sustentado unicamente pelo professor, no qual o trabalho do mesmo é concebido como o responsável pelo seu sucesso ou fracasso,
[...] Porém, acreditar que este objetivo possa ser alcançado apenas com a modificação destas práticas é uma simplificação que não dá conta da realidade de
nossas escolas. [...] A preparação adequada de todo pessoal da educação constitui um fator-chave na promoção do progresso em direção às escolas inclusivas
(PAULON; FREITAS; PINHO, 2005, p. 9).
É de competência do município e estado realizar o mapeamento e check-up da demanda de sua população; orientar as instituições quanto às necessidades nelas presentes e
instigar o desenvolvimento de novos serviços necessários como promover e dar publicidade através de ciclos de palestras; e cursos, com profissionais especializados para informar,
orientar e esclarecer a comunidade escolar sobre como trabalhar A inclusão de alunos com
deficiência visual no âmbito escolar com alunos com baixa visão e cegueira.
Assim, somente com a qualificação dos docentes e demais profissionais, a escola poderá ser considerada inclusiva quando estiver estruturalmente e conjunturalmente organizada
para oportunizar aos alunos independentemente de suas diferenças um ensino com qualidade. Com base no exposto, este estudo tem como objetivo analisar a literatura existente e as
políticas públicas direcionadas ao tema, bem como fomentar a importância da qualificação
dos educadores para a educação especial priorizando o desenvolvimento da criticidade no
ambiente escolar.
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O
BRAILLE E QUALIFICAÇÃO DOCENTE
O acesso de deficientes visuais no Brasil
deu-se através da escrita Braille, criada na França no século XIX, sendo o Brasil um dos primeiros países a incluir no sistema de ensino a nova
modalidade de escrita.
O francês Louis Braille criou um sistema
de leitura para deficientes visuais, o braille. Louis
perdeu a visão quando era criança, tinha 3 anos
de idade, em um acidente enquanto brincava na
oficina de seu pai. Feriu-se com um objeto pontiagudo em um dos olhos, porém a infecção se
alastrou ao outro olho, ficando, assim, sem visão de ambos os olhos. Na busca de facilidades
para sua vida e para a vida de outras pessoas
deficientes visuais, na sua juventude, Louis criou
um programa para ensinar os cegos a ler.
E foi dessa vivência de Louis que surgiu o
braile, que é um sistema de leitura e escrita tátil
para cegos, ou seja, a leitura com as mãos. São
63 símbolos em relevos e combinações de até
seis pontos dispostos em uma célula em duas
colunas de três linhas cada.
Todo esse recurso criado por Louis Braille
possibilitou diversas adaptações para as pessoas com deficiência visual e, principalmente, a inclusão delas para que conquistem seu espaço
na sociedade e no mercado de trabalho. Permitindo, assim, que elas adquiram conhecimento
e possam mostrar, de maneira extremamente
sensível, como elas sentem o mundo segundo
a “visão” delas.
Existem máquinas de escrever para a produção de textos em braile e computadores que,
através de um comando de voz, transforma esse
comando em um texto adaptado ao código. Ainda para a impressão dos textos em braile, eles
são submetidos a um programa de tratamento
específico e sai numa impressora braille. Para
fazer a leitura em braile, é preciso conhecer os
símbolos e a leitura deve ser feita da esquerda
para a direita. Os audiobooks e as audiotecas
são outras formas de acesso à informação que
eles podem ter acesso.
Algumas instituições, como Dorina Nowill
oferecem programas de capacitação em Braille
e dispõe de uma extensa variedade de material

sobre o assunto. Inclusive, em 2015, ela lançou
a biblioteca digital para cegos – Dorinateca.
Essa biblioteca tem um amplo acervo de livros
em formatos áudio e digital Daisy (Digital Accessible Information System, é um sistema de livros
digitais sonoros).
Porém, com toda essa adaptação, o braile
ainda possui suas limitações. O material impresso em braille tem um custo bem alto, são pesados e de difícil manuseio; além disso, faltam profissionais especializados para ensinar e educar
os deficientes visuais e isso é agravado por um
ensino mal orientado.
É necessário que os alunos deficientes
visuais saibam ler e escrever em braile, exatamente, como os demais alunos são habilitados
a ler e a escrever; já que é pelo hábito da leitura
que as pessoas enriquecem o vocabulário, estimula a criatividade e a imaginação, aumenta a
capacidade de empatia, fórmula e organiza um
pensamento, dinamizando o raciocínio e, além
de tudo, a leitura é terapêutica.
O sistema Braille expandiu-se em todas
as áreas, em razão das ações conjuntas dos
docentes e de evangelizadores, que desejavam
tornar as Sagradas Escrituras acessíveis aos deficientes visuais. Diante disso, perceberam a real
importância de haver uma uniformização da escrita Braille de forma global.
Destarte, em 1951 a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) criou seu código internacional oficial
de escrita Braille e fundou o Conselho Mundial
Braille. No Brasil, o atendimento às pessoas com
deficiência visual iniciou durante o Império, com
a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854, atual Instituto Benjamin Constant
(IBC). 2.2 Qualificação dos educadores Sucintamente no Brasil começam a assegurar o direito
de todos os cidadãos à educação através das
leis de diretrizes e bases, apesar das inúmeras
dificuldades enfrentadas no processo de ensino
e aprendizagem como a falta de recursos, adequação estrutural das escolas, carência de curso
de especialização aos educadores do ensino regular a nova concepção de educação especial.
As escolas ainda estão longe, na maioria dos casos, de se tornarem inclusivas: “[...]
não estão associadas a mudanças de base nas
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escolas e continuam a atender aos alunos com
deficiência em espaços escolares semi ou totalmente segregados” (CAP-AP, 2007).
É dever do educador observar e analisar
como os alunos com deficiência visual se relacionam com os demais colegas de classe e com os
adultos, verificando as condições e experiência
comunicativa nas diversas situações de aprendizagem, além de verificar se o espaço apresenta
qualidade necessária para o desenvolvimento
do conhecimento e locomoção acessível.
É imprescindível, portanto, investir na
criação de uma política de formação continuada para os profissionais da educação. A partir
dessa, seria possível a abertura de espaços de
reflexão e escuta sistemática entre grupos interdisciplinares e interinstitucionais, dispostos a
acompanhar, sustentar e interagir com o corpo
docente (PAULON; FREITAS; PINHO, 2005, p.
22).
Para Ropoli et al. (2010, p. 34) o educador do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) deve ter formação específica para este
fim, que atenda os requisitos primordiais da educação especial na perspectiva de ensino inclusivo, “nos cursos de formação continuada, de
aperfeiçoamento e formação”, e na concepção
de Domingues et al., (2010), os educadores
devem procurar formas de participar e interagir
na realização de tarefas escolares para que a
criança com deficiência visual possa expor suas
ideias, organizando atividades específicas às necessidades diversas dos alunos.
Faz-se necessário que a família construa
conhecimentos sobre as necessidades especiais de seus filhos, bem como desenvolva competências de gerenciamento do conjunto dessas
necessidades e potencialidades. É importante
que os profissionais desenvolvam relações interpessoais saudáveis e respeitosas, garantindo-se
assim maior eficiência no alcance de seus objetivos (ARANHA, 2004, p.7).
Ainda existem crenças, mitos e concepções errôneas acerca da deficiência visual e sobre as habilidades das pessoas com essa deficiência. Uma crença muito comum entre leigos
e educadores é a de que todas as pessoas com
cegueira têm uma memória extraordinária. [...]
uma grande capacidade de armazenar na me-

mória números, dados, esquemas, referências
e outras informações. [...] espera-se que estas
pessoas sejam excelentes ouvintes, capazes de
apreender pela oralização e memorização (DOMINGUES et al., 2010, p. 27).
Sobretudo, faz-se necessário a desmistificação sobre a deficiência visual e uma mudança de concepção para a dissociação do ver e
do aprender, o que, provavelmente, viabilizará
o ensino e aprendizagem dos alunos com ou
sem visão. Com relação à formação inicial dos
professores que atuam na educação especial, o
Censo de 1998, indica que 3,2% possuem ensino fundamental, 51% ensino médio e 45,7% ensino superior (BRASIL 2007).
Em 2006, dos 54.625 professores nessa
função, 0,62% registraram ensino fundamental,
24% ensino médio e 75,2% ensino superior. Nesse mesmo ano, 77,8% desses professores declararam ter curso específico nessa área de conhecimento (BRASIL, 2007). 2.3 Leis da educação
inclusiva.
O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Lei nº 8.069/90, no artigo 55, reforça os
dispositivos legais supracitados ao determinar
que “os pais ou responsáveis têm a obrigação
de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 2007).
Também nessa década, documentos
como a Declaração Mundial de Educação para
Todos (1990) e a Declaração de Salamanca
(1994) passam a influenciar a formulação das
políticas públicas da educação inclusiva (BRASIL, 2007).
As Diretrizes acrescentam o caráter da
educação especial para isto o atendimento educacional especializado suplementar ou complementar à escolarização, no entanto, não há
adoção eficaz de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino no Brasil. Somente em 1999, com o Decreto nº A inclusão de
alunos com deficiência visual no âmbito escolar
que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor
sobre a Política Nacional para a Integração de
indivíduos com deficiência, determina que a educação especial como uma modalidade transversal atenda a todos os níveis e modalidades de
ensino, ressaltando a atuação complementar da
educação especial ao ensino regular.
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A Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova
diretrizes e normas para o ensino, a produção
e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto
da Grafia Braille para a Língua Portuguesa em
todo o país. Em 2004, o Ministério Público divulga o seguinte documento “O Acesso de Alunos
com Deficiência às Escolas e Classes Comuns
da Rede Regular”, com objetivo de difundir diretrizes de inclusão a nível global, reiterando a
concepção sobre aos direitos e os benefícios
recíprocos da escolarização do educando com
e sem deficiência no ensino regular público e
particular.
Com a promulgação do decreto 7.611 de
17 de novembro de 2011 dispõe sobre a educação especial decreta no artigo 1° o dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo
da educação especial será efetivado de acordo
com as principais diretrizes: garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis
preferencialmente no ensino regular, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades; não exclusão do sistema educacional
geral sob alegação de deficiência; garantia de
ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com
as necessidades individuais; em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
No Art. 9o As despesas decorrentes da
execução das disposições constantes deste Decreto correrão por conta das dotações próprias
consignadas ao Ministério da Educação (BRASIL, 2007). 2.4 Mecanismos para acessibilidade
Ao se referir sobre os recursos de acessibilidades nas instituições de ensino, menciona-se especificamente a Tecnologia Assistiva (TA) aplicada no processo educativo, sob uma forma de
Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Uma das inovações trazidas pela política de
educação Especial na perspectiva de Educação
Inclusiva (2008) é o Atendimento Educacional
Especializado - AEE, um serviço da educação
especial que [...] identifica, elabora e organiza
recursos pedagógicos e de acessibilidade, que
eliminem barreiras para a plena participação dos
alunos (ROPOLI et al., 2010, p. 17).

A atual conjuntura da Educação Especial
propõe uma nova abordagem teórica - prática do
ensino especial. De acordo com essa nova didática o professor de educação especial direciona-se para interagir e despertar o conhecimento
do educando. Para isso, o educador tem que
observar, identificar e conhecer as limitações do
discente que o impedem de interagir efetivamente no processo de ensino. E posteriormente coletar dados significativos sobre as peculiaridades
para o atendimento do aluno utilizando recursos
pedagógicos de acessibilidade escolar.
Contudo, a proposta da Educação Inclusiva se norteia justamente no pressuposto em que
a escola possa oferecer um currículo flexível aos
alunos com deficiência visual, em Braille e vinculado a seus interesses, garantindo-lhe acessibilidade de locomoção e comunicação em suas
dependências, além de desenvolver metodologias senso motoras e práticas de ensino que
atendam às necessidades acopladas nas diferenças, todos terão condições de apreender e
se desenvolver cognitivamente.
Para Sartoretto e Bersch (2010) há necessidade de mecanismos para a inclusão: Os recursos podem ser considerados ajudas, apoio
e também meios utilizados para alcançar um
determinado objetivo; são ações, práticas educacionais ou material didático projetados para
proporcionar a participação autônoma do aluno
com deficiência no seu percurso escolar (SARTORETTO; BERSCH, 2010, p.8).
O censo escolar realizado pelo MEC/
INEP fornece dados anuais sobre indicadores
da educação especial em diversos âmbitos; [...]
com relação aos dados da educação especial,
o Censo Escolar registra uma evolução nas matrículas, de 337.326 em 1998 para 700.624 em
2006, expressando um crescimento de 107%.
No que se refere ao ingresso em classes
comuns do ensino regular, verifica-se um crescimento de 640%, passando de 43.923 alunos em
1998 para 325.316 em 2006 (BRASIL, 2007).
Os alunos com deficiência visual aprendem a
desenvolver a escrita Braille utilizando a reglete
como também a máquina de Braille e computador com impressora Braille durante as aulas do
Atendimento Educacional Especializado (AEE).
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

329

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Outro instrumento de inclusão são os livros didáticos adaptados ilustrados conforme
as normas e regras constituídas pela Comissão
Brasileira de Braille. [...] Isso significa que deve
ser concebido a partir de uma matriz que possibilita a produção de livros em formato digital,
em áudio, em Braille e com fontes ampliadas.
Esse é o livro ideal, mas ainda não disponível
nas prateleiras das livrarias e das bibliotecas e
se constitui como objeto de debate que depende
de regulamentação e de negociação entre o governo e os elos da cadeia produtiva do livro (SÁ;
CAMPOS; SILVA, 2007, p. 33).
Compete ao educador do AEE analisar as
necessidades do alunado e selecionar os recursos apropriados e ensinar o modo correto de
utilizá-lo. No entanto, é recomendável avaliar os
tais recursos e adequar as necessidades afim
de que o aluno passe por novas experiências
em sala de aula.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem
como prioridade, a participação e a aprendizagem dos discentes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades /
superdotação nas escolas regulares, orientando
os preceitos de ensino para atender as necessidades sócio educativas especiais, garantindo
acesso: ao atendimento especializado, participação da família e comunidade, formação especializada da equipe educacional para a inclusão
escolar.
As crianças com deficiência visual podem
e devem ser incluídas nas atividades lúdicas,
observando adaptações eventuais. O contato
é benéfico para todos, pois estimula o respeito e conscientização dos demais alunos. Com
a inclusão nessas atividades a criança passa a
reconhecer e adaptar-se ao novo ambiente, conhecendo obstáculos e evitando acidentes.
A discriminação tátil é uma habilidade
básica que deve ser desenvolvida em crianças
com deficiência visual de forma contextualizada e significativa. O tato é uma via alternativa
de acesso e processamento de A inclusão de
alunos com deficiência visual no âmbito escolar
informações que não deve ser negligenciado na
educação (DOMINGUES et al., 2010) A criança
com deficiência visual precisa explorar suas pos-

sibilidades através da liberdade para manusear,
tocar e receber conceitos concretos e abstratos
do mundo que o cerca para que possa usar este
conhecimento na escola e outros ambientes. E
desenvolver atividades artísticas que envolvam
dinâmica corporal, dança, teatro com e sem nenhuma adequação em síntese os alunos podem
e devem ser inseridos em quase todas as atividades da escola.
Para se trabalhar as cores podem ser
incluídos os modelos, as formas geométricas,
texturas entre outros critérios. Iniciando o aprendizado das cores em casa, depois na escola.
Os recursos sonoros também são usados na
educação especial, além da observação do som
dos objetos no ambiente, com olfato que consegue distinguir odores diversos. As informações
tátil, auditiva, sinestésica e olfativa são mais desenvolvidas pelas pessoas cegas porque elas
recorrem a esses sentidos com mais frequência
para decodificar e guardar na memória as informações.
Sem a visão, os outros sentidos passam a
receber a informação de forma intermitente, fugidia e fragmentária (SÁ, CAMPOS; SILVA, 2007,
p.15). É importante ressaltar que a criança com
deficiência visual deve receber os mesmo estímulos para que possa viver e sentir situações
normais da infância, pois tem as mesmas condições de aprendizado. Para desenvolver autonomia há brinquedos que possibilitam o desenvolvimento lúdico, motor, social e o despertar para
o conhecimento.
Com a criação dos jogos adaptados na
Brinquedoteca Larah Brinc surgiram da necessidade de adaptar aqueles já conhecidos pelo
público, como o jogo da velha, a dama, entre outros, mas não adequados para crianças e adolescentes com deficiência visual. Com texturas
variadas e cores contrastantes, peças e palavras
ampliadas e em Braille, esses jogos interessantes permitem a brincadeira em grupos de amigos com e sem deficiência visual, facilitando a
interação (SIAULYS, 2005, p. 149).
Segundo Siaulys (2005) as crianças precisam brincar independentemente, de suas condições de mobilidade física ou intelectual, pois
com as atividades lúdicas permitem a troca de
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gam e os que não enxergam, pois para toda
criança é importante participar das brincadeiras
em especial as com deficiência visual.
Brincando elas desenvolvem habilidades
sensoriais e motoras passando a entrar em contato diretamente com as demais pessoas, ambiente e por conseguinte elevando a auto-estima
e interessando-se em aprender sendo um indivíduo ativo.
Dentro da proposta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), onde se inclui o
atendimento do aluno com deficiência no que
tange à orientação e mobilidade, caberá ao professor especializado proporcionar a esse aluno
o conhecimento dos espaços da escola em que
ele estiver trabalhando (GIACOMINI; SARTORETTO; BERSCH, 2010, p. 08). Para que a locomoção dos deficientes visuais ocorra de forma
independente e segura, pode ser usado variáveis ferramentas e técnicas.
Os especialistas em orientação e mobilidade são aptos e treinados especificamente para
ensinar como se locomover com segurança,
confiança, utilizando a bengala longa, cão-guia,
equipamentos eletrônicos de forma independente em vários ambientes entre eles escola, casa
e comunidade. Nas escolas, os colegas também
poderão ser instruídos a guiar os colegas com
deficiência visual e com essa experiência os fará
capazes de conviver e aceitar as diferenças.
Com as técnicas de autoajuda em ambiente interno permite o acesso dos educandos
de forma independente tanto na escola como
também em ambiente familiar, as técnicas de
autoajuda são: proteção inferior; proteção superior; rastreamento com a mão; enquadramento
e tomada de direção; localização de objetos;
técnicas para o cumprimento e familiarização de
ambientes. Para desenvolver certas habilidades
através das referidas técnicas, é necessário, conhecer pontos de referência, pistas táteis, sonora, olfativa, medição, auto familiarização, mapas
táteis, orientação pelos pontos cardeais.
É importante ressaltar outros aspectos
relacionados a orientação e mobilidade para
deficiente visual e outras deficiências especificamente como postura, andar, equilíbrio, maneirismo (tiques), desenvolvimento motor, destreza
de mobilidade. Para a avaliação dos alunos em

alguns casos é recomendável a execução de atividades orais, ou através da representação gráfica em relevo e na própria escrita braille.
É relevante destacar o papel fundamental
da comunicação e do uso das formas de linguagem no processo educacional. É pela comunicação que ocorrem as interações, a interlocução social e a expressão pessoal, importantes
no processo de ensino-aprendizagem.
É necessário que o processo de transmissão do conhecimento seja extensivo a todos,
possibilitando o crescimento e desenvolvimento
pleno do educando. Como registra o inciso XIV
do Art. 5º da Constituição Federal de 1988: "é
assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional" (BRASIL, 1988).
A NBR nº 15.599 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) propõe recursos
para a acessibilidade na comunicação e indica
que, para a eficaz emissão, captação e troca de
mensagens na prestação de serviços, é necessário observar com cautela o público-alvo e ter
sensibilidade na escolha dos recursos de comunicação adequados. A combinação dos diferentes tipos de comunicação (tátil, visual e sonora)
possibilita atender a uma gama de capacidades
da população e contornar as barreiras à comunicação na prestação de serviços (ABNT, 2008).
Importante prerrogativa a ser citada é o
Art. 46 da Lei nº 9.610/98, que dispõe que não
constitui ofensa aos direitos autorais reproduzir
obras literárias, artísticas ou científicas, para uso
exclusivo de deficientes visuais, sempre que,
sem fins comerciais, a reprodução seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento
em qualquer suporte para esses destinatários
(BRASIL, 1998).
Para a promoção da acessibilidade, portanto, é preciso garantir acesso universal aos
meios de comunicação, por força da Política
Nacional de Educação Especial, que a enfatiza
como garantia fundamental para o atendimento
de qualidade dos alunos com deficiência.
Ainscow, Porter e Wang (1997) apontam
três fatores chave para uma educação mais inclusiva: primeiro, a “planificação nas salas de
aula, para a classe como um todo”; segundo, a
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utilização eficiente de recursos naturais: os próprios alunos, valorizando os conhecimentos, experiências e vivências de cada um, reconhecendo a capacidade dos alunos para contribuir para
a respectiva aprendizagem, que é um processo
social, desenvolvendo o trabalho em pares/cooperativo, criando ambientes educativos mais
ricos, desenvolvendo a capacidade de resposta
dos professores ao feedback dos alunos, no decorrer das atividades; terceiro, “improvisação”,
pois o professor deve ser capaz de fazer uma
alteração de planos e atividades em resposta às
reações dos alunos, encorajando uma participação ativa e a personalização da experiência da
aula.
É de suma relevância a implementação
de práticas de inclusão, fundada em uma filosofia que reconhece e valoriza a diversidade. O
papel da escola inclusiva, portanto, é reconhecer as diferenças dos alunos e garantir a devida “abertura”, a efetiva participação e progresso
de forma plural. A adoção de práticas escolares
compatíveis com a inclusão requer redefinições
e alternativas que, pormenorizadamente, devem
ser revistas.
O educando com deficiência deve se tornar autônomo o suficiente a ponto de construir
competências e habilidades para exercer a cidadania plena, por meio de práticas que auxiliem
e fomentem o seu desenvolvimento no meio social, já que emergem da educação as mudanças
fundamentais necessárias. A Educação Inclusiva
requer, fundamentalmente, a reafirmação nos
projetos educativos que a sustentam, os valores
e a humanização das ações pedagógicas.

O ENSINO DO SISTEMA BRAILLE: DA
EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO SUPERIOR
O estímulo precoce de crianças cegas é
importante para o seu desenvolvimento integral
e educacional, tornando-as mais independentes,
favorecendo as relações sociais, trocas de saberes e experiências com seus pares.
O ensino do Braille deve ser realizado
respeitando as etapas do desenvolvimento do
educando, de maneira gradual e individual. É
necessário considerar que o estímulo a audição

do bebê cego ou com baixa visão é de suma
importância para sua orientação e mobilidade,
pois a partir do estímulo auditivo, a criança pode
perceber se está longe ou perto de determinado
objeto, pessoa ou local, desenvolve noções espaciais e de lateralidade, habilidades necessárias para o seu desenvolvimento social e escolar,
[…] a voz humana nas atividades de cuidado diário, como a troca de fraldas, a
alimentação, o carregar e embalar a criança pequena, são aliados poderosos no
desenvolvimento da atenção auditiva. Ao
associar atividades cotidianas com sons
constantes, a criança cria associações
que podem auxiliá-la na aprendizagem de
conceitos de tempos e espaço. Essa integração sensorial auxilia a organização
cerebral da criança e o aprendizado. Nunca é demais lembrar que a rotina e a organização dos espaços auxiliam a criança
a desenvolver autonomia e criatividade
(REIS; PALHARES, 2007b, p.158).

Na educação infantil, é importante destacar que os brinquedos e brincadeiras são importantes instrumentos no processo de inserção
da vida social, escolar e familiar das crianças
com deficiência visual, uma vez que são através
deles que as crianças interagem com os adultos e, sobretudo, com outras crianças e também
ocorre a troca de experiências, estimulação do
imaginário e da fantasia infantil, desenvolve a coordenação motora, favorecem a aprendizagem
de valores, a ganhar e a perder; e, desenvolvem
diferentes formas de comunicação e linguagens.
Diante destas considerações, Kishimoto (2001,
p. 67), afirma que “[…] toda experiência resgatada através das brincadeiras contribuirá para o
crescimento da criança no seu modo de ver e
atuar no mundo […]”.
Assim como em crianças normovisuais, o
estímulo ao desenvolvimento de crianças cegas
ou com baixa visão na idade de dois a seis anos,
deve levar em consideração que nesta fase a
criança brinca através do faz de conta e de imitações, sozinha ou com outras crianças, onde
imitar a mãe realizando seus afazeres ou trabalhando, a professora dando aula, por exemplo,
são percepções que as crianças tem que irão
contribuir para o desenvolvimento social, afetivo,
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biológico, cultural, motor e cognitivo da criança,
ressignificando, no seu mundo imaginário, tais
brincadeiras. Sobre estes momentos de brincadeiras, Palhares e Martins (2007), implicam que:
[…] Para a criança deficiente visual essas
mesmas habilidades devem ser observadas, e o professor pode estar atento para
estimular pequenos momentos de troca.
Nas brincadeiras, e orientação aos familiares, observar as oportunidades para
que a linguagem seja estimulada e enriquecida, associada a situações e objetos concretos. Pode-se usar a fala para
reforçar o que está ocorrendo, anunciar o
que irá acontecer, a introdução de novidades e surpresas (PALHARES; MARTINS,
2007a, p.168).

É possível perceber que as crianças normovisuais e as crianças cegas passam pelo
processo de desenvolvimento de maneira semelhante, onde nesta fase que abrange entre dois
a seis anos de idade, temos crianças que apresentam um comportamento egocêntrico, característico da etapa do desenvolvimento e, se expressam através de brincadeiras, sobretudo de
faz de conta, onde elas podem se comunicar de
maneira oral, gestual, visual, musical, corporal
de maneira individual e/ou com outras crianças.
Cunha (2007, p. 23), indica que:
O pensamento da criança evolui a partir
de suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o desenvolvimento do pensamento infantil.
Mesmo que conheça determinados objetos ou que já tenha vivido determinadas
situações, a compreensão das experiências fica mais clara quando as representa
em seu faz-de-conta. Neste tipo de brincadeira tem também a oportunidade de
expressar e elaborar, de forma simbólica,
desejos, conflitos e frustrações (CUNHA,
2007, p. 23),

Ao adentrar no Ensino Fundamental, a
partir dos seis anos de idade, a criança cega
inicia o contato com materiais específicos para a
apropriação e sistematização de conhecimentos
sobre o Sistema Braille, para que esta desenvolva as habilidades de leitura e escrita em Braille
em seu processo de alfabetização.

Conforme as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), a Educação Especial perpassa por
todos os níveis de ensino, desde a Educação
Básica até o Ensino Superior, transversalmente,
oferecendo o suporte necessário para a prática
educacional inclusiva. Dessa forma, considera-se importante o apoio oferecido pela Educação
Especial ao professor do ensino regular, para
que ele desenvolva, com o aluno cego, os mesmos conteúdos que desenvolve com os demais
alunos, sem causar-lhe prejuízos na aprendizagem.
Cabe à escola a incumbência de oferecer
aos alunos cegos, suporte adequado para que
este possa se desenvolver de maneira similar
aos demais alunos atendendo suas demandas
e especificidades, favorecendo seu processo
de alfabetização e inclusão, conforme destacam
Garcia et al (2001, p. 28-29) ao destacarem que:
[…] deve ficar claro, no caso a educação
de crianças cegas, independentemente
da concepção pedagógica ou linha metodológica adotada pela escola, não se
pode negligenciar o desenvolvimento integral, a utilização de técnicas específicas
fundamentais ao êxito e eficácia do processo de aprendizagem da leitura-escrita pelo Sistema Braille (GARCIA et al.,
2001, p. 28-29).

A oferta de educação para o aprendizado adequado dos alunos com deficiência visual
deve perpassar por uma formação de professores específica para atender a estes alunos, na
medida em que é difícil encontrar professores
com formação em leitura e escrita em Braille,
para que seja possível garantir a alfabetização
de alunos cegos nos anos iniciais da escolarização. Nessa assertiva, Gonçalves e Ferreira
(2010, p. 97) citam que:
A maioria dos professores, quando recebe
o aluno deficiente visual em sua turma, sente-se acuado, inseguro, com medo de errar, pois
não possui formação efetiva e, muitas vezes, não
teve ainda experiência com alunos cegos em
sua prática […] os professores de modo geral
tentam adequar suas práticas pedagógicas às
propostas de inclusão, entretanto, faltam-lhes as
condições básicas necessárias para atender à
diversidade.
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Também são necessários materiais didáticos específicos para o ensino do Braille tais
como reglete, punção, máquinas de escrever em
braille, soroban, papel com gramatura própria,
computadores adaptados com programas específicos em braille, impressoras de textos em
braille, dentre outros recursos que favorecem o
aprendizado dos alunos cegos.
Silva e Camargo (2017, p. 2) afirmam que
o aluno cego matriculado no Ensino Médio regular deverá aprender os conteúdos das disciplinas
na sala de aula regular e, na sala de recursos,
sob a orientação de um professor especializado
com formação na área da necessidade educacional especial, receber apoio concernente às
especificidades de sua deficiência. Este apoio
não se restringe ao aprendizado do braille, mas
deve englobar também, entre outras atividades,
o aprendizado do soroban, da utilização de computadores com softwares ledores de tela, tais
como DOSVOX, JAWS, NVDA e Virtual Vision e
a realização de transcrições, para o braille, de
materiais escritos originalmente em tinta (transcrição tinta- braille) e seu inverso (transcrição
braille- tinta).
No ensino superior, o uso de recursos tecnológicos torna-se ainda mais fundamental para
a inclusão das pessoas com deficiência visual,
visto que, uma vez alfabetizados através sistema
braille estes recursos irão facilitar o processo de
ensino aprendizagem nesta etapa do conhecimento, na medida em que o acesso ao computador e outras TICs oferecem ao educando cego
condições de adentrar no mundo da informação
de maneira globalizada conforme cita Paschoal
(2014, p. 131) “[…] proporciona maior autonomia e independência no ato de aprender […]”.
Diante das considerações mencionadas
percebe-se a necessidade de ensinar a aluno
cego, em qualquer etapa educacional, propiciando condições para o seu desenvolvimento e permanência na escola ou Universidades; onde a
oferta de oportunidades para ampliar e produzir
conhecimentos devem ser constantes e o professor deve estar preparado para acompanhar
o desenvolvimento do aluno deficiente visual em
todas as etapas da educação formal do educando.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Ainda com relação aos resultados, constatou-se que as políticas de inclusão existem, e
garantem a igualdade a todos perante a lei, porém a sua aplicabilidade ainda é lenta, ou seja,
caminha a passos curtos, pois não basta apenas
a implementação de Leis para incluir por incluir,
e sim, faltam políticas públicas eficazes em que
o estado invista na qualificação dos educadores,
corpo técnico e demais funcionários das escolas, promovendo mais discussões sobre a inclusão, não apenas na escola, mas na sociedade
em geral.
Percebeu-se também que a interação entre alunos com deficiência visual e os de ensino
regular é vista de forma positiva, pois eleva a autoestima do aluno com esta deficiência, dando
sentido a sua presença em sala de aula e estimulando-o ao desenvolvimento cognitivo e crítico, oportunizando-o assim a exercer sua função
de cidadão na sociedade.

DIA MUNDIAL DO BRAILLE
O Dia Mundial do Braille, comemorado
neste sábado (4), enfatiza a importância do sistema de escrita para deficientes visuais, cuja primeira versão foi apresentada pelo jovem francês
Louis Braille em 1825.
A assessora da direção do Instituto Benjamin Constant (IBC), professora Maria da Glória
de Souza Almeida, disse que o sistema braille foi
o grande passo dado para tirar toda uma parcela da sociedade do obscurantismo absoluto de
séculos e mais séculos e deu a essa parcela a
possibilidade de se educar, de adquirir cultura,
de ter trabalho e lazer.
Segundo Maria da Glória, o sistema de
escrita e leitura em relevo desenvolvido por Louis Braille aos 16 anos de idade colocou o cego
em pé de igualdade com a pessoa que enxerga
em termos de escrita, de leitura e de mecanismo
de aquisição de conhecimento.
Maria da Glória atualmente forma professores na área de alfabetização no IBC. Para ela,
cega desde a infância, Louis Braille foi uma figura exponencial em toda a humanidade porque
pensava no coletivo. Lamentavelmente, ele não
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pôde ver sua criação reconhecida em todo o
mundo como um método ou sistema que daria
ao cego a possibilidade de ultrapassar os seus
limites, porque isso só ocorreu em 1854, dois
anos após a morte de Braille. “Mas ele está na
história e na memória de qualquer pessoa que
pensa a sociedade de uma forma mais humanística, buscando uma inclusão verdadeira”.

PRESERVAÇÃO
A professora defendeu a preservação do
código braille, apesar das novas tecnologias que
vêm surgindo nos últimos tempos para apoio às
pessoas com deficiência visual. “São coisas que
se complementam, não se excluem”, disse. “O
sistema braille não é excluído pela tecnologia,
como também a tecnologia não pode ser obscurecida pelo sistema braille.
São coisas diferentes que trazem à pessoa
cega a possibilidade de conhecer, tanto quanto
para os videntes”. Maria da Glória sustentou que
o sistema braille não perdeu importância diante
das novas ferramentas que surgem e “não pode
ser jogado à margem''. Não é justo”.
O IBC é o centro de referência nacional na
área da deficiência visual e está vinculado ao Ministério da Educação. O sistema braille é baseado em um código criado pelo capitão Charles
Barbier de la Serre para permitir a comunicação
noturna entre os soldados do exército francês.
No ano passado, o IBC registrou um total
de 340 alunos matriculados e 430 reabilitados,
isto é, pessoas que perderam a visão na juventude, na idade adulta e até na terceira idade e podem readquirir a capacidade da leitura por meio
do código braille.

INVENÇÃO
A coordenadora de Revisão da Fundação
Dorina Nowill para Cegos e membro do Conselho Mundial e do Conselho Ibero-americano do
Braile, Regina Oliveira, cega desde os 7 anos de
idade é alfabetizada com braile, considerou que
uma das maiores invenções da espécie humana
foi a escrita.
“E as pessoas que enxergam continuam
usando a escrita. Mesmo quando manuseiam
um smartphone ou laptop, elas estão em contato
com a escrita. E as pessoas cegas, não. O único contato que a gente tem com a escrita é por
meio do braille. No mais, a gente ouve”, disse.
Regina avaliou que as novas tecnologias
são importantes e têm ajudado muito os cegos.
Ela destacou, contudo, que não vê ainda uma
maneira de alfabetizar crianças cegas, ensinando ortografia, pontuação, matemática, física, química, fonética, que não seja por meio da escrita.
“O único contato natural que as crianças que
nascem cegas ou que perdem a visão nos primeiros anos de vida podem ter é o braille”.
Para a coordenadora da Fundação Dorina Nowill, as tecnologias são aliadas do código
braille, sobretudo à medida que os jovens vão
avançando no ensino médio e na universidade.
“Não tem como passar para o braile tudo que
existe no mercado editorial. Faz muita diferença
você poder usar um livro digital. Isso ajuda muito”, admitiu.
Regina acentuou, por outro lado, que estudos mostram que quando uma pessoa lê, seja
com os olhos ou com o tato, é a mesma área do
cérebro que ela ativa nas duas formas de leitura.
“E isso faz muita diferença para o desenvolvimento intelectual dela”.
No Dia Mundial do Braille, a União Mundial de Cegos publicou um texto incentivando o
uso do braille e estimulando pais e professores
nessa direção. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), há no Brasil 6,5
milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegos e os demais com baixa visão.
Tanto a Fundação Dorina Nowill como o
Instituto Benjamin Constant planejam realizar
eventos em comemoração ao Dia Nacional do
Sistema Braille, que se comemora em 8 de abril.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depreende-se que a docência se configura em um trabalho árduo para os profissionais
que optam pela área da educação, uma vez que a incumbência do ensinar, do educar, recai,
especialmente, nos ombros do professor que atua em todos os níveis de ensino: fundamental, médio, profissionalizante e superior. E não poderia ser diferente.
Entretanto, quando se trata da Educação Especial, à qual abarca a inclusão de alunos
com necessidades especiais, a responsabilidade estende-se aos demais membros que direta ou indiretamente compõem o ambiente escolar: corpo técnico, discente especial ou não;
bem como a comunidade em geral, o governo e a própria instituição.
O docente necessita de uma formação inicial continuada sobre os conhecimentos específicos da Educação Especial, para atuar em sala de aula. Igualmente, há necessidade de
o educador aperfeiçoar-se em determinado ramo da educação especial – deficiência visual,
auditiva, intelectual dentre a inclusão de alunos com deficiência visual no âmbito escolar,
objetivando o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem de todas as partes
envolvidas no processo educativo.
Além do educador que ministra aula na Educação Especial, o corpo técnico da instituição de ensino, a saber, pedagogo; orientador; supervisor; diretor e demais funcionários da
escola, precisam estar habilitados para atender esse público especial que cada vez mais está
incorporando-se nas escolas de ensino fundamental, médio, profissionalizante e também nas
instituições de ensino superior.
A qualificação do corpo técnico é requerida para auxiliar o professor a lidar com esse
alunado, caso surjam problemas, e também ajudar o aluno a sobrepujar suas dificuldades.
No que concerne ao discente com deficiência visual, ele precisa sentir-se integrado à turma
como um aluno considerado dotado de inteligência e apto a superar suas limitações, prosseguindo nos seus estudos, não se sentindo inferior aos demais colegas de classe. Contudo
para que isso se torne possível o ambiente escolar deve mostrar-se benévolo, acolhedor e
isento de preconceitos.
Esse educando, em razão dessa deficiência, precisa ter um professor acompanhante
que o auxilie em sua aprendizagem; bem como de materiais específicos para esse tipo de
deficiência. Em contrapartida, os alunos sem deficiência precisam estar preparados para
receber esse colega especial como um ser humano igual aos demais no intelecto e na emoção, dotado de virtudes e defeitos.
E compreender que a deficiência visual de seu semelhante não o priva de realizar determinadas atividades. Para tanto, faz se necessário que a comunidade escolar (família, corpo
técnico, professor, alunos) tenha a incumbência de abordar a inclusão especial como uma
realidade que deve ser enfrentada não como uma barreira para o ensino-aprendizagem e o
convívio social, e nem vista com compaixão; e sim como uma vitória sobre as dificuldades
advindas pela deficiência.
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É responsabilidade do Estado implementar medidas que venham a beneficiar a inclusão
de alunos, garantindo-lhes um atendimento com mais equidade e, respeitando as limitações
individuais de cada discente, imposta por sua deficiência. Nesse contexto, exige-se da instituição de ensino um espaço físico adaptado para receber essa clientela especial que, cada
vez mais, encontra-se presente no ambiente estudantil. Outrossim, a biblioteca precisa conter
diversos livros escritos em Braille. Conforme o exposto observa-se que a Educação Inclusiva
para se fortalecer exige uma participação efetiva da escola, da sociedade e do governo. É
preciso um trabalho em parceria, a fim de proporcionar aos educandos com necessidades
especiais, um tratamento peculiar, conforme a deficiência e o grau em que ela se apresenta.
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UM OLHAR SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
RESUMO: O termo deficiência intelectual nem sempre foi usado ao longo da história. Além
do mais, compreender a condição do indivíduo com deficiência intelectual levou anos e
consequentemente muitos preconceitos, discriminações e exclusões sociais. Somente no
século XIX a nomenclatura “Deficiência Intelectual” foi utilizada para descrever o indivíduo
com limitações na área cognitiva ou com comprometimento em seu desenvolvimento
mental, porém, antes disso, a deficiência intelectual recebia além de definições imprecisas e generalistas, termos pejorativos e excludentes carregados de preconceitos visto que
os estudos e diagnósticos eram limitados. Além dos preconceitos citados anteriormente,
na idade média, o indivíduo com deficiência de qualquer tipo era associado àquele que
teria sido submetido a castigos divinos, maldições e todo tipo de misticismo valorizado
na época. Ao analisar o percurso sócio histórico é possível perceber que a deficiência
intelectual foi conceituada como única, desconsiderando seus níveis, peculiaridades, especificidades e necessidades. Posteriormente a deficiência intelectual foi compreendida
e conceituada como uma diferença, contida essência da diversidade humana que algum
indivíduo possua o que não o excluí como sujeito de deveres. Atualmente, além de muitas
conquistas e lutas, os estudos e pesquisas evoluíram e a deficiência intelectual bem como
outras deficiências possui prerrogativas legislativas, ou seja, apoio legal estabelecido em
leis e convenções internacionais, direitos de acessibilidade a recursos, materiais e espaços públicos e privados, direito à educação e direito de participar em todas as áreas da
sociedade.
Palavras-chave: Deficiência intelectual; Direitos; Inclusão Escolar.
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INTRODUÇÃO

U

ma das características da deficiência intelectual é a limitação nas habilidades
mentais e comprometimento de funções cognitivas ligadas à memória e ao raciocínio, por exemplo.

O indivíduo com deficiência intelectual apresenta limitações em habilidades e competências que limitem ou impeçam de realizar atividades, necessitando de apoio para realizá-las
e ou recursos adicionais e acompanhamento com especialistas. A pessoa com deficiência
teve seus direitos negados ao longo da história e foi segregado e excluído devido à falta de
legislação específica e respaldo jurídico.
Atualmente, no Brasil normas, instruções e leis foram implementadas e configuram
crime sua violação garantindo direitos aos deficientes e preferências em algumas áreas da
sociedade tais como na preferência para receber benefícios, preferência no atendimento em
espaços públicos, direitos de aprendizagem e acessibilidade.
A deficiência intelectual deve ser diagnosticada a partir de estudos, testes, observação
e análises para a tomada de decisão sobre as ações a serem implementadas desde a mais
tenra idade a fim de minimizar as dificuldades e promover o desenvolvimento de habilidades
e competências para a participação e efetivação do indivíduo em todas as áreas da sociedade dentro de suas potencialidades e potencialidades.
Desde a convivência familiar a criança com deficiência intelectual deve ser estimulada
e apoiada para exercer atividades do cotidiano para que alcance autonomia e autogestão
em sua vida pessoal e profissional. Na base familiar os cuidados pessoais e responsabilidades podem ser ensinadas e orientadas posteriormente na escola a criança com deficiência
intelectual tem seus primeiros contatos da vida em sociedade. Além de recursos e materiais
adequados é necessário que a criança receba apoio paralelo e contínuo de profissionais
especializados.
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A ESCOLARIZAÇÃO DO DEFICIENTE
Na escola, algumas situações de aprendizagem devem estar previstas E fundamentadas
em situações intencionais e no planejamento político pedagógico a partir de um diagnóstico do
que a criança já sabe fazer, o que precisa aprender, o que é capaz de fazer com ajuda e o que
ainda precisa aprender a fazer.
O papel social da escola para o aluno
com deficiência intelectual é tornar seu desenvolvimento o mais produtivo possível, alcançar
o máximo de desenvolvimento para que ao final
dos estudos o aluno seja capaz de exercer seus
direitos e deveres após ter desenvolvido o máximo de suas capacidades dentro de suas limitações e especificidades.
O diagnóstico preliminar da pessoa com
deficiência contribui para que os atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem
possam planejar as ações e decisões a serem
tomadas para o desenvolvimento da aprendizagem e autogestão que envolvem o preparo para
o exercício de sua cidadania, o controle de comportamentos e auto-organização das tarefas e
prioridade de ações. A linguagem como função
social deve estar planejada com momentos de
leitura, escrita, matemática, raciocínio e outras.
A comunicação deve ser estimulada com
as interações sociais e atividades em grupo que
promovam o respeito à diversidade, o desenvolvimento de laços de solidariedade humana, a
empatia e ajuda mútua. A comunidade escolar
deve se apropriar e compreender as limitações e
dificuldades da pessoa com deficiência intelectual para interagir e promover seu desenvolvimento, saber o que ela não entende, não aprendeu,
precisa realizar e que pode conseguir com ajuda
e ou apoio ou ainda conseguir sozinho como forma de eliminar barreiras e ampliar as potencialidades do educando com deficiência intelectual.

Dado que os indivíduos com deficiência
intelectual apresentam déficit cognitivo inferior
à média em algumas áreas de habilidades. O
aluno com deficiência intelectual deve seguir um
plano de desenvolvimento individual, mas não
necessariamente um currículo pré pronto, nele
as ações devem ser planejadas com antecedência considerando que o aluno pode alcançar ou
aproximar-se do desenvolvimento desejado percorrendo caminhos diferentes dos outros educandos.
Isso não significa facilitar o processo ou
mesmo oferecer atividades com níveis de dificuldades menores, e tão pouco infantilizadas
ou inadequadas para sua idade e nível de desenvolvimento considerando que a pessoa com
deficiência intelectual possui particularidades a
serem consideradas tais como seu próprio ritmo
de aprendizagem.
Nas atividades oferecidas aos alunos é
importante que o educador seja reflexivo e observador, a partir destas ações os registros devem ser feitos e utilizados para obtenção sobre
dados da evolução do educando e os modos de
aprender que facilitam ou produzem resultados
no processo de ensino e aprendizagem, assim
o professor pode perceber o tipo de aprendizagem mais eficaz se o aluno é visual oferecendo
figuras, vídeos, fotos, cartazes, imagens de internet, se o aluno é auditivo as músicas, a leitura,
cantigas e jogos orais podem ser utilizados, ou
ainda se o aluno é cinestésico e devem ser oferecidas várias interações e toque com texturas,
materiais e objetos táteis formas diferenciadas
devem ser providenciados.
O processo de avaliação dos alunos com
deficiência intelectual deve considerar sua evolução, dificuldades e limitações, prever melhorias
e replanejamento das ações bem como prever
sua interação social e diversificar atividades em
grupo e individuais.
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LEGISLAÇÃO APLICADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Em 2018, foi proposto na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 11091/18 com vistas a
estabelecer algumas alterações na regulação da
curatela previstas na legislação atual. A curatela
refere-se à o poder de alguém, nomeado pela
justiça, para cuidar de interesses pessoais e mediar as decisões das pessoas com deficiência
intelectual.
Embora o Brasil tenha avançado consideravelmente na defesa dos direitos da pessoa
com deficiência, algumas lacunas que fragilizam
a condição do indivíduo com eficiência intelectual. O projeto não propõe a limitação do curador
em tomar decisões relacionadas ao patrimônio
e negócios da pessoa com DI ele impõe a obrigação de prestar contas sobre estas decisões a
fim de obter mais transparência nos processos.
A curatela foi implementada com o objetivo de apoiar as pessoas com incapacidade intelectual e suas diversas formas, porém, na visão
de alguns especialistas do campo jurídico que
muitas vezes a curatela diminui a participação e
retira a autonomia do sujeito com DI. A lei consolidou os direitos da pessoa com deficiência
e prevê a promoção da autonomia e o respeito
pelas escolhas destes ressignificando a antiga
postura de segregação e exclusão social e negacionista de direitos.
Na legislação atual estão previstas algumas ações obrigatórias em espaços públicos
e edificações para diminuição, adequação de
barreiras urbanísticas e arquitetônicas. Para os
sujeitos com DI a legislação possui em seus parágrafos a previsão de que as barreiras de comunicação devem ser eliminadas, a depender da
deficiência intelectual recursos e materiais tais
como as novas tecnologias da informação e comunicação devem ser adaptadas ou fabricadas
com adaptações que promovam a inclusão de
pessoas com deficiências sejam elas quais forem.

As barreiras e limitações que devem ser
eliminadas incluem os espaços de uso coletivo
tais como as escolas que ao receber um aluno
com deficiência deve planejar e prever a adequação dos espaços para que o aluno exerça seu
direito de participar de todas as atividades tais
como rampas, pisos táteis, lentes de aumento,
banheiros adaptados, elevadores, e adaptações
nas mídias e tecnologias usadas nas aulas.
Em nosso ordenamento jurídico vários dispositivos garantem os direitos da pessoa com
DI tais como a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência de 2007. Ademais, a
Constituição Federal de 1988 que representa
uma transição para regime democrático ampliou
os direitos das pessoas com deficiência impondo obrigações e deveres ao poder público de
executar e planejar políticas públicas que minimizem ou diminuam a desigualdade social e que
promovam a inclusão social de todas as pessoas
com deficiência consagrando direitos fundamentais como o respeito à diversidade, a dignidade
da pessoa humana, a promoção da cidadania e
da igualdade de direitos sob a premissa de tratar
os diferentes de modo igual.
A promoção da igualdade de direitos das
pessoas com deficiência promove a construção
de uma sociedade mais justa e solidária, e coíbe, ainda que não seja de forma integral, as
práticas discriminatórias que marcam a história.
Órgãos e entidades nacionais e internacionais
garantem estes direitos tais como a ONU- Organização das Nações Unidas.
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A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
SUAS PECULIARIDADES
Segundo documento oficial (BRASIL,
2005), para ser realmente efetiva, uma educação inclusiva deve adequar seus espaços e prever recursos e materiais, promover a interação e
integração social do educando, sua participação
em todas as atividades.
Assim como planejamento individual para
atender às necessidades e especificidades dos
educandos conforme a legislação preconiza;
que a matrícula de pessoas com deficiência
deve ser preferencialmente na rede regular de
ensino (BRASIL, 2005).
As causas da deficiência intelectual podem ser em decorrência de inúmeros fatores. Segundo a OMS -Organização Mundial da Saúde,
no Brasil, as principais causas são em virtude
da má nutrição e ou falta dela seguida por má
nutrição da mãe, infecções durante a gravidez,
uso de drogas e medicamentos (BRASIL, 2005).
Os dados da Unicef - Fundo Internacional
de Emergência das Nações Unidas para a Infância, 10% da população mundial possui algum
tipo de deficiência ligada a fatores culturais, sociais, educacionais sendo classificadas como
deficiência física, sensorial e intelectual (BRASIL,
2005).
A legislação que foi imposta no Brasil deu
origem à várias ações no âmbito escolar para
inclusão social de crianças com deficiência e impôs medidas para a melhoria da qualidade de
vida e a disseminação de atitudes de colaboração da sociedade em geral.

Porém, as pessoas com deficiência ainda sofrem com a invisibilidade e preconceito,
em especial, as pessoas com DI e esta condição pode se dar em virtude das múltiplas formas de deficiência intelectual que pode afetar a
coordenação motora comprometendo em grau
menor ou maior a motricidade fina, manipulação
de objetos, a formação de conceitos abstratos
pode ser mais difícil para alunos com DI, comprometimento do raciocínio e memória e consequentemente dificuldade em resolver desafios
e comunicar-se, estes são alguns exemplos de
comprometimento intelectual que as crianças
com DI podem apresentar, muitas vezes tais dificuldades podem acarretar um comportamento
mais infantil do que a idade cronológica correspondente (BRASIL, 2005).
Portanto, o aluno com DI necessita de
apoio pedagógico especializado e acompanhamento individual, as atividades devem ser
pensadas e planejadas sem abrir mão das observações para compreender sua evolução e desenvolvimento (BRASIL, 2005).
A compreensão do que o educando é
capaz de realizar sozinho e do que precisa de
apoio para realizar, o que precisa aprender contribui para replanejar as práticas e acompanhar
sua evolução por meio de registros e observações, tais ações consistem na avaliação contínua do educando que traz ao educador subsídios para refletir sobre o que funciona e não
funciona (BRASIL, 2005).

A equidade tão disseminada a partir destas legislações promoveu ao longo dos últimos
anos, por meio da educação e de políticas públicas eficazes a autonomia e a inserção no mundo
do trabalho em diferentes áreas com o fomento
e estímulo por parte do poder público de pessoas com deficiência.
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DIREITOS CONQUISTADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Segundo Ramos (2009), a comunidade
médica, ao longo da história, acreditou que o deficiente, especialmente o deficiente intelectual estava fadado a viver com suas limitações. No modelo médico citado o retardo mental além de ser
irreversível, não apresentava chances de melhora,
evolução e ou desenvolvimento de alguma área,
habilidade ou competência do indivíduo com deficiência intelectual. As pesquisas avançaram e algumas transformações da sociedade ocorreram.
O reconhecimento de que a pessoa com
deficiência não estaria fadada a viver com suas
limitações, sendo negados direitos, apoio em todas as áreas como saúde e educação para desenvolver-se e melhorar suas condições físicas,
psicológicas e atuar exercendo seus direitos e
deveres como cidadão.
Segundo André de Carvalho Ramos
(2009), é preciso salientar que a invisibilidade no
que tange aos direitos das pessoas com deficiência é particularmente agravada pela separação
existente entre elas e o grupo social majoritário,
causada por barreiras físicas e sociais. A compreensão a discriminação e exclusão social das pessoas com deficiência vai além, há ainda o senso
comum de que tal marginalização é fruto da condição individual (modelo médico da deficiência) e
não do contexto social.
Neste contexto de desigualdade, a pessoa
com deficiência é vista como um doente, o enfrentamento da questão se dá pela condição da
pessoa. A Convenção de Direitos Humanos trouxe à tona questões como o enfrentamento destas
questões, é preciso olhar para o modelo social
de deficiência. A deficiência passa a ser tratada
como uma necessidade de o poder público atuar
em prol dos indivíduos com deficiência em detrimento de encarar isso como um problema, mas
como parte da diversidade humana que requer
cuidados especiais tais como a dívida histórica da humanidade com aos negros devido aos
longos anos de escravidão, a justiça social com
os judeus devido ao holocausto, por exemplo. O
problema da deficiência não está nos deficien-

tes, mas no tratamento discriminatório e desigual
que a sociedade confere a tais pessoas (BRASIL,
2005).
A legislação determinou o direito de participação política por parte das pessoas com deficiência, porém esta deixou lacunas como a inacessibilidade de alguns locais de votação no Brasil. A
barreira arquitetônica apontada pelas pesquisas
que impediam o exercício do direito político foi
resolvida de certa forma com a edição da resolução do Tribunal Superior Eleitoral desonerando os
eleitores com deficiência de votar desonerando o
Estado de prover acessibilidade e negando-lhes
o direito de participar de escolhas como cidadão
ao invés de exigir a modificação e acessibilidade
total destes locais (BRASIL, 2005).
Tais medidas agravavam as condições de
vida das pessoas com deficiência, gerando exclusão, aumentando a pobreza e a invisibilidade. A
perpetuação dos estereótipos das pessoas com
deficiência carrega um estigma de caridade pública, sendo que o que mais desejam é conduzir
sua vida da maneira mais normal possível.
Antigamente, a deficiência era vista como
“defeito pessoal”, o paradigma a ser quebrado é
justamente um olhar de fora para dentro, quando
a pessoa com deficiência não consegue ter acesso ou usufruir de tudo que os demais indivíduos
fazem não se trata de um problema da pessoa
com deficiência, a deficiência está no aparelho
público que não está a oferecer infraestrutura
para a diversidade humana quando há barreiras
no ambiente e nas atitudes das pessoas (BRASIL,
2005).
A igualdade material é assegurada em vários dispositivos legais, inclusive na carta magna
de 1988, consolidando a responsabilidade do Estado e da sociedade na eliminação das barreiras e
ao efetivo exercício direitos humanos. Assim, não
se trata mais de exigir da pessoa com deficiência
que esta se adapte, mas sim de exigir, com base
na dignidade humana, que a sociedade trate seus
diferentes de modo a assegurar a igualdade material, eliminando as barreiras para que se efetive
a sua plena inclusão (BRASIL, 2005).
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AS MUDANÇAS OCORRIDAS APÓS
A CONVENÇÃO
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi assinada
em 2009 na cidade de Nova Iorque juntamente
com dois documentos internacionais: a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo que também versou sobre o
compromisso das nações em efetivar as premissas, princípios, objetivos e finalidades da Convenção (PLETSCH, 2009).
Até 2006, não havia legislação específica no âmbito da ONU sobre o tema, embora,
aproximadamente 10% da população mundial já
possuísse alguma deficiência. Importante destacar que essa realidade foi conduzida ao longo
do tempo pela invisibilidade e pela falta de foco
dos Estados e da comunidade internacional em
relação às pessoas com deficiência (PLETSCH,
2009).
Outro marco trazido pela convenção foi o
reconhecimento das barreiras na vida social das
pessoas com deficiência. As barreiras podem
ser de diversas espécies como por exemplo as
barreiras urbanísticas; ressalte-se que o urbanismo se refere ao conjunto de questões que envolvem a edificação de uma cidade. Ao pensar em
urbanismo é preciso olhar para as vias e espaços públicos (PLETSCH, 2009).
O Estatuto das pessoas com deficiência
define as barreiras urbanísticas como aquelas
existentes nas vias e nos espaços públicos e
privados abertos ao público ou de uso coletivo.
Note-se que as barreiras urbanísticas podem estar presentes em locais públicos ou em locais
privados abertos ao público. Por outro lado, as
barreiras arquitetônicas referem-se à arte de projetar, de construir edifícios, por isso, a legislação
associa as barreiras arquitetônicas com a construção de edifícios públicos e privados (CARNEIRO, 2007).

Além destas, foram reconhecidas as barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas
e meios de transportes, as barreiras nas comunicações e na informação. Essa última espécie de
barreira envolve dificuldades em relação à transmissão de mensagens e informações por intermédio dos sistemas de comunicação (por exemplo, rádio e TV) e da tecnologia da informação
(internet), (CARNEIRO, 2007).
Assim, este tipo de barreira se refere a qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o
recebimento de mensagens e de informações por
intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. As barreiras relacionadas
ao transporte foram tratadas especialmente em lei
específica direcionada ao transporte interestadual, ou seja, entre estados, e restou a competência
residual dos municípios encarregarem-se da legislação do transporte municipal de pessoas com
deficiência (CARNEIRO, 2007).
Além do mais, foram previstos como forma
de ampliar estes direitos, a criação de instrumentos de acessibilidade e a premissa do direito à
vida, bem como a proteção específica em situações de risco e de emergências humanitárias, o
reconhecimento igual perante a lei e seu acesso
à justiça preservando a liberdade e segurança da
pessoa, a prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes
prevenção contra a exploração, a violência e o
abuso, a proteção da integridade da pessoa liberdade de movimentação e nacionalidade (CARNEIRO, 2007).
É importante ressaltar que a promoção de
vida independente prevê a inclusão na comunidade e a criação de instrumentos de mobilidade
pessoal, preservando-se a liberdade de expressão e de opinião constantes também na Constituição Federal de 10988 e o acesso à informação,
o respeito à privacidade, respeito pelo lar e pela
família, o direito à saúde. Uma das conquistas da
convenção que inovou na legislação foi a prioridade em programas de habilitação e de reabilitação
e o direito ao trabalho por meio de concessão de
benefícios para empresas que efetuem a contratação de pessoas com deficiência.
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O que determina a legislação é que é previsto como direito fundamental a qualquer cidadão e seguindo os pressupostos da dignidade
da pessoa humana foi prevista a garantia de um
padrão de vida e proteção social adequados participação na vida política e pública participação
na vida cultural e em recreação, lazer e esporte.

CONTEXTO ATUAL DA INCLUSÃO
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
É possível perceber que ao construir o rol
de direitos da pessoa com deficiência foram atribuídas responsabilidades aos países presentes
na Convenção que deveriam ser adotadas respeitando-se cada direito previsto na convenção,
essas obrigações devem ser adotadas, segundo
explicita a convenção, na medida do possível
(progressivamente), segundo as possibilidades
de cada país. No documento ficou reconhecido
formalmente que a dignidade da pessoa humana
se estende aos membros da família da pessoa
com deficiência com direitos iguais fundados na
liberdade, na justiça e na paz do mundo (RIZZINI; MENEZES, 2007).
A partir de 2007, a deficiência passa a ser
reconhecida como um conceito em evolução.
As barreiras, por sua vez , ganham uma nova
interpretação a partir das várias pesquisas e de
estudos e são definidas como aquelas que são
criadas devido às atitudes e ao ambiente que
impedem a plena e efetiva participação dessas
pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, dessa forma
é importante sejam previstas e efetivadas a promoção, a formulação e a avaliação de políticas,
planos, programas e ações em níveis nacional,
regional e internacional para possibilitar maior
igualdade de oportunidades para pessoas com
deficiência (RIZZINI; MENEZES, 2007).
Ao longo da história não foram efetivadas
políticas públicas e tão pouco o reconhecimento da necessidade da socialização das pessoas
com deficiência especialmente nos países em
desenvolvimento. Recentemente, a importância de trazer questões relativas à deficiência ao
centro das preocupações da sociedade ganhou
mais força e ênfase como parte integrante das
estratégias relevantes de desenvolvimento sus-

tentável tornando-se mais relevante ainda visto
que, a partir do reconhecimento de que sem
ações afirmativas, a condição da pessoa com
deficiência permanece estagnada. Dessa forma,
ratificou-se também que a discriminação contra
qualquer pessoa, por motivo de deficiência, configura violação da dignidade e do valor inerentes
ao ser humano, uma questão que deve suscitar
a reflexão acerca das condições sub-humanas
em que as pessoas com deficiência até então
viviam (RIZZINI; MENEZES, 2007).
A mudança e as transformações da sociedade quebraram o paradigma existente entre o
que é diversidade, tratamento desigual para tornar iguais os diferentes. O próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que ações afirmativas
buscam retratar ou diminuir as desigualdades e
discriminações praticadas ao longo dos tempos
com o objetivo de diminuir gradativamente estas desigualdades ratificando que não se tratam
apenas de assistencialismo, mas um meio de
tornar a vida das pessoas diferentes mais digna,
justa e solidária (RIZZINI; MENEZES, 2007).
A partir deste reconhecimento da diversidade das pessoas com deficiência, é reconhecida a necessidade de promover e proteger os
direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requerem maior
apoio. Ainda assim, ao analisar o contexto atual, percebe-se que as pessoas com deficiência
continuam a enfrentar barreiras contra sua participação como membros de direitos iguais na
sociedade e violações de direitos humanos em
todas as partes do mundo (RIZZINI; MENEZES,
2007).
Dessa forma, mais do que nunca é importante que a cooperação internacional seja efetivada para a melhoria de condições de vida das
pessoas com deficiência em todo o mundo e
particularmente nos países em desenvolvimento.
O bem-estar comum deve ser uma busca constante com a promoção do pleno exercício de
seus direitos humanos e liberdades fundamentais e de sua plena participação na sociedade
resultará no fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade e no significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como na erradicação
da pobreza (RIZZINI; MENEZES, 2007).
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O propósito da presente Convenção é
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos hum anos
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela
sua dignidade inerente. Uma nova definição foi
necessária para que, a partir desta premissa, a
compreensão fosse ampliada pela sociedade.
Segundo a Convenção, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas (RIZZINI; MENEZES, 2007).
Com relação a ações afirmativas que
efetivem o direito à comunicação, esta abrange
as língua, a visualização de textos, o braile, a
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os
dispositivos de multimídia acessível, assim como
a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas
auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da
informação e comunicação acessíveis, a língua,
portanto, abrange as línguas faladas e de sinais
e outras formas de comunicação não-falada (RIZZINI; MENEZES, 2007).
Qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito
ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas, de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social,
cultural, civil ou qualquer outro já configuram a
discriminação por motivo de deficiência. Ressalte-se que todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável; que é
aquela cujas modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em
cada caso (RIZZINI; MENEZES, 2007).

Por fim, as pessoas com deficiência quando se depararem ou estiverem em interação com
diversas barreiras que possam obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, ou
aquelas que impeçam que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais
estas já se tornam excluídas da participação social, assim, reconheceu-se que estas necessitavam que fosse incluído como um rol de direitos o “Desenho universal”, (RIZZINI; MENEZES,
2007).
Significa dizer que a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem
usados, na medida possível, deve ser acessível por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptação ou projeto específico.
É importante destacar que o “desenho
universal” não excluirá as ajudas técnicas para
grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias, isto quer dizer que a
lei obriga que para além do desenho universal
outras metodologias, recursos e materiais técnicos sejam oferecidos e disponibilizados e que
seja prevista a ajuda quando necessária para a
realização de atividades e ou locomoção se necessário (RIZZINI; MENEZES, 2007).
Por fim, as barreiras atitudinais são caracterizadas em decorrência do meio físico ou
das pessoas. Em relação a essa segunda possibilidade, temos as barreiras atitudinais, que se
referem principalmente às barreiras decorrentes
de atitudes discriminatórias, de comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação
social da pessoa com deficiência em igualdade
de condições e oportunidades com as demais
pessoas. As barreiras tecnológicas envolvem,
por exemplo, a dificuldade que a pessoa encontre para utilizar um computador, um smartphone,
que dificultem ou impeçam o acesso da pessoa
com deficiência (RIZZINI; MENEZES, 2007).
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ACESSIBILIDADE
A acessibilidade é a condição de alcance
para utilizar com segurança e autonomia espaços mobiliários e equipamentos urbanos, edificações e transportes. Incluem-se neste conceito
todo e qualquer instrumento que seja capaz de
viabilizar a inclusão da pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais
pessoas de forma que todos os bens e serviços sejam acessíveis a todos em igualdade de
condições. Para que fossem reconhecidamente
acessíveis, seria necessário que todos os bens e
serviços construídos fossem segundo o modelo
denominado de universal (BRASIL, 2020).
Contudo, na prática, é impossível ou muito
custoso assegurar esse desenho universal. Em
face disso, temos situações intermediárias de
adaptação do razoável, e a utilização de tecnologias assistivas que são colocadas à disposição
da pessoa com deficiência. O Desenho universal
é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as
pessoas, sem necessidade de adaptação ou de
projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, assim, se construídos de forma
que possam ser usados por todas as pessoas,
são projetados segundo um desenho universal
(BRASIL, 2020).
A tecnologia assistiva consiste em ajuda
técnica que pode abranger equipamentos, produzir equipamentos e produtos e serviços para
promoção da pessoa a com deficiência ou com
mobilidade reduzida. Nos espaços públicos e em
alguns casos nos espaços privados a acessibilidade ou adequação arquitetônica e nas escolas públicas não é diferente, a matrícula na rede
regular de ensino tornou-se obrigatória, consequentemente, a acessibilidade também, significa
que a escola deve prever rampas de acesso, pisos táteis, portas e banheiros devem ser adaptados com barras de apoio, larguras que deem
acesso a cadeirantes universal (BRASIL, 2020).

Por exemplo, laboratórios de informática
devem estar equipados com softwares criados
especialmente para alunos com deficiência e
apropriados para suas necessidades, na sala
de aula o professor regente deve contar com
recursos e materiais que apesar de serem previamente planejados e preparados para o aluno
com deficiência esteja em consonância com as
atividades da turma, ou seja, o material deve ser
inclusivo a fim do aluno participar das atividades de modo igualitária na medida do possível
para sua interação, o professor deve contar com
agentes de apoio que auxiliem na higiene, alimentação e idas ao banheiro do aluno e mantenha seu bem estar em geral além de conduzir
e ou ajudar o aluno a se locomover e iniciar as
atividades universal (BRASIL, 2020).
É evidente que a palavra acessibilidade
não se resume apenas a estar na escola, o aluno
deve desenvolver o sentimento de pertencer ao
núcleo escolar e criar laços com colegas e docentes, confiar e assim sentir-se estimulado para
desenvolver-se. Ao renegar ou dificultar qualquer
participação do aluno, a escola dá continuidade
à exclusão social e invisibilidade perante a sociedade que as pessoas com deficiência sofrem
ao longo de suas vidas. Ao produzir situações
de aprendizagem em que tais alunos estejam
participando efetivamente ainda que dentro de
suas possibilidades o aluno e demais colegas
se apropriam de direitos das pessoas com deficiência e assim todos saem fortalecidos e com
o sentimento de que embora sejamos diferentes
todos somos iguais em direitos e deveres (BRASIL, 2006).
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É exatamente neste ambiente de harmonia
e de um Projeto Político Pedagógico voltado para
a inclusão que as crianças e toda a comunidade
escolar reconhece nas pessoas com deficiência
ai tanto os seus direitos como a exclusão que
já sofrem quando a escola demonstra o quanto
todos podem contribuir para que os alunos com
deficiência participem e interajam , suas reações
positivas e seu desenvolvimento em algum momento emergem e toda a comunidade escolar
compartilha dessa evolução, daí a importância
da escola ser a primeira condutora de hábitos
e atitudes positivas em relação às pessoas com
deficiência, é dentro dela e a partir dela que a
sociedade enxerga e respeita o diferente, quando a própria escola se prepara e mostra com
resultados que as pessoas com deficiência carregam suas potencialidades e são capazes de
desenvolver habilidades e competências como
qualquer outro indivíduo (BRASIL, 2006).

Os direitos já conquistados são importantes e melhoraram os milhões de brasileiros
e cidadãos pelo mundo que nasceram com deficiência ou adquiriram -na durante a vida, mas
as barreiras ainda existe e estas são o entrave
para que tenham uma vida de realizações tanto familiar, social quanto profissional visto que
as deficiências em seus diversos graus podem
ser minimizadas propiciando aos indivíduos o
desenvolvimento de habilidades e competências
e autonomia para conduzirem suas vidas com
dignidade e independência (BRASIL, 2006).

O chamado acolhimento dos educandos
com deficiência abarca todas as adaptações e
estratégias mencionadas anteriormente. A palavra “acolher” significa oferecer ou obter refúgio,
proteção ou conforto físico, amparar e abrigar,
receber, e na escola ampliam-se mais ainda os
significados pois ao receber o educando com
deficiência é preciso se replanejar e prever todas as situações de aprendizagem e convívio
como direitos conquistados deste aluno (BRASIL, 2006).
A comunidade escolar deve participar de
tais planejamentos com sugestões e opiniões
que são bem vidas, alunos e professores devem
debater e refletir sobre a diversidade, o olhar
deve ser voltado para a sociedade e como ela
encara e trata os diferentes e estas situações e
dificuldades devem ser trazidas para a reflexão
na escola pois as injustiças sociais quando reconhecidas, refletidas e debatidas levam os indivíduos a buscar soluções e desperta a todos
para que não se repitam quando os problemas
são expostos de maneira que todos busquem
soluções sustentáveis e que beneficiem coletivamente (BRASIL, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O princípio da dignidade humana é premissa fundamental para que a ordem jurídica de
toda nação estabeleça as normas e regulamentos que garantam os direitos e deveres conquistados dos indivíduos. Ao longo da história, tais princípios foram renegados às pessoas
com deficiência, constata-se assim, que, estas pessoas tiveram que conquistar o reconhecimento de serem sujeitos de direitos, pessoas, humanos.
As pessoas com deficiência são reconhecidas e as leis determinam, felizmente, que
sejam tratadas como sujeitos de direitos que necessitam de tratamento diferenciado para que
exerçam sua cidadania como todos, referindo-se à premissa de que somos diferentes, porém
iguais em direitos e obrigações.
Os padrões e concepções da sociedade contemporânea são menos deterministas do
que antigamente conferindo aos sujeitos com deficiência direitos estabelecidos em lei, porém, em algumas esferas da sociedade a pessoa com DI ainda é tratada como um portador
de déficit permanente, sem permitir uma trajetória de desenvolvimento e de oportunidades.
As possibilidades e potenciais de desenvolvimento da pessoa com DI são ampliadas
quando as condições socioculturais são favoráveis e quando são oferecidas oportunidades eficazes de evolução e desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao
exercício da cidadania dando-lhes autonomia e dignidade humana. É possível promover a
emancipação de indivíduos com DI com ações afirmativas ao dar acesso aos bens culturais,
mediar o conhecimento e estimulá-los a acreditar em si mesmos com o apoio da sociedade
de agora para que futuramente ela seja mais justa e solidária.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS
RESUMO: Uma questão que sempre vem à tona, quando o assunto é consciência ecológica, refere-se ao papel da Educação neste processo. Como a escola é, por excelência, a
instituição social de Educação a que todos os segmentos da sociedade têm acesso em
algum período da vida, o presente trabalho tem como objetivo de pesquisa promover uma
análise da importância da Educação ambiental nas escolas. Alguns elementos teóricos
e práticos que permeiam o trabalho pedagógico. Justifica-se essa abordagem, pois no
âmbito educacional, a questão ecológica ou ambiental toma centralidade, se pensarmos
a educação como instrumento de refinamento das noções de humanidade, solidariedade,
igualdade e responsabilidade uma vez que promover valores ambientais se traduz, muito
mais que a aquisição de informações, mas pela aprendizagem ativa, pela construção de
sentido em uma dimensão holística, ou seja, em sua totalidade. Diante disto, a pesquisa
bibliográfica compreende de forma globalizada a importância de se trabalhar as questões
ambientais na educação, o acervo literário é composto de publicações disponíveis em
livros, artigos científicos, revistas pedagógicas e sites educativos e significativos. O roteiro
de entrevistas foi o instrumento adotado para realização desse estudo, a coleta e seleção
dos dados realizada por meio de questões que abrangeram o tema Educação Ambiental
na educação básica. Os aspectos principais da pesquisa apontam a importância dessa
abordagem dentro e fora de sala de aula. Finalizando a pesquisa com a demonstração
dos resultados alcançados e uma bela canção.

Palavras-chave: Meio ambiente. Sociedade. Educação.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Ambiental (EA) surgiu da necessidade do homem em preservar a sua
própria espécie. Historicamente vários encontros entre nações foram realizados
(Estocolmo, Belgrado, Tbilisi, Rio-92) para se tratar da questão, originando documentos que propõem mudanças para solucionar esse impasse.
Justifica-se abordagem do tema, pois jamais os assuntos ambientais ocuparam com
tanta ênfase lugar nas mídias e discussões em diferentes espaços sociais, amenizar os impactos negativos do homem sobre o mundo é tarefa árdua, mas possível de conquistar para
salvar o planeta do colapso já instalado. Os governos mundiais, e a sociedade de forma geral, tem procurado alternativas e recursos para promover contatos e vivências que ampliem
possibilidades de construção de novos valores, entre eles, o valor da preservação do meio
ambiente.
Em vista do trabalho realizado nas escolas com relação à conscientização e sensibilização a pesquisa tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico abrangendo a EA
como trabalhar na educação básica. Justifica-se abordagem dessa temática devido a necessidade de se promover uma EA desde o início da vida escolar da criança.
A EA é um assunto antigo, porém passou a ser mais usado nos últimos tempos por
debater as responsabilidades dos indivíduos e as consequências de suas ações negativas.
Elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa: De que maneiras pode-se abordar a Educação
Ambiental na Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental?
Tudo o que faz parte do nosso ecossistema é meio ambiente, ou seja, tudo que é vivo
no planeta e que está ligado a vida dos seres humanos. As plantas, os animais e tudo que
possui vida própria. O objetivo geral é apresentar a importância da EA na educação. Para
tanto, os objetivos específicos são: apresentar os problemas ambientais; propor maneiras de
se abordar esse conteúdo no dia a dia.
Sendo a escola a instituição que mais permite aos docentes, discentes e a comunidade
em geral, mobilizarem e intervirem nesta realidade que o cerca, sendo capaz de abranger
um conjunto de práticas que envolvem não só a conscientização do indivíduo, mas também
coletivamente uma mudança de postura referente às questões ligadas ao meio ambiente.
Diferentes autores adotam diferentes discursos sobre a EA portanto para identificar
uma característica que mais se aproxima à nossa própria concepção é necessário analisar
as diversas proposições pedagógicas e explorar, embora uma mesma proposição possa ser
tratada por correntes diferentes sendo analisada sob ângulos diferentes ou às vezes compartilham características comuns.
Assim, a pesquisa abrange: I – A importância da Educação Ambiental; II - Como a
Educação Ambiental é abordada na educação básica; III – Uso consciente, abrangendo a
necessidade de consumir de forma consciente e para isso precisamos: Reciclar, Reduzir,
Reutilizar, Repensar, Reparar, Reaproveitar, Recusar” totalizando 7Rs, cuja a adoção de práticas simples do nosso dia a dia faz uma grande diferença no final.
Como metodologia apresenta-se uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, e projetos que tratam sobre o tema. Todos os autores encontram-se relacionados nas referências
para consulta.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Educação Ambiental configura-se como
uma das ações capazes de colaborar na transformação do padrão de degradação socioambiental. O que remete à unidade escolar melhorar o
trabalho dos conhecimentos científicos, saberes
diferentes e conseguir relacionar à realidade do
educando.
Além de ter interesse na solução da problemática ambiental, é um momento oportuno
de a escola interferir: além das maneiras formais
de prática educativa, também está capacitada
para unir forças eficazes de influenciar de modo
positivo e criticar o comportamento das pessoas
que estão à nossa volta, por meio de um trabalho interdisciplinar.
A EA – Educação Ambiental é um assunto antigo, porém passou a ser mais usado nos
últimos tempos por debater as responsabilidades dos indivíduos e as consequências de suas
ações negativas. O estudo da relação do homem
x natureza e seus desdobramentos, assim como
as experiências em sala de aula contribuíram
para evidência deste trabalho.
Segundo Prado (1997) os problemas causados pelo indivíduo ao meio ambiente de forma geral, trazem a discussão do tema a níveis
mundiais, pois trazem consequências imediatas
como o agravaento dos fatores financeiros e
também da degradação do local onde se vive.
Uma questão que sempre vem à tona,
quando o assunto é consciência ecológica, refere-se ao papel da educação neste processo.
Sua abordagem em ambiente escolar é de extrema e indispensável importância, pois é na escola que se educa, por sua vez é responsável pela
formação de ideias na sociedade.

De acordo dom Rojas (2010) muitas instituições promovem a discussão sobre o tema
apenas em datas comemorativas e esquecem
atitudes simples. A aprendizagem específica sobre EA deve ser continuar a investigar, gerando
uma oportunidade de resgatar trabalhos produzidos há muitos anos, e nem sempre difundidos
e pesquisados.
O educar ambientalmente vai além da sensibilização em relação à problemática ambiental,
seja ela atual ou que vem se arrastando pelo
decorrer do tempo. Não basta saber ou ensinar
o que é certo ou errado na ótica ambiental, da
sustentabilidade ou da política nacional para o
Meio Ambiente, pois somente a compreensão
não precede a preservação.
Um dos grandes problemas relacionados
ao meio ambiente é a falta de informação. Segundo os PCN’s (1997), é necessário mais do
que informações e conceitos, a escola tem que
se propor a aplicar atividades que envolvam
boas atitudes, a formação de valores, incitar o
ensino, a aprendizagem de habilidades e procedimentos.
Aparece então a necessidade de se trabalhar com o ambiente em que se vive, pois, para o
estudante compreender as relações que regem
o global, seguramente, é preciso saber avaliar o
local de forma completa. Dias (2004, p.90) ressaltar que as finalidades da EA não se limitam
ao conhecimento básico. “Mas estendem-se à
esfera do afetivo, aos valores”, buscando tenazmente a “adoção de condutas éticas com respeito ao meio ambiente e nosso relacionamento
com ele”.
É preciso, sobretudo, estimular a conscientização, não como simplesmente transmissão
ou imposição de valores, mas desenvolvendo o
senso crítico, através da percepção da realidade, o questionamento dos valores estabelecidos
pela sociedade em que estamos inseridos, construindo o conhecimento e posteriormente tendo
a capacidade de desenvolver ações e colocá-las
em prática.
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É possível utilizar-se de uma ou mais ferramentas pedagógicas ligadas à ecologia como
forma de desenvolvimento da EA. A variedade
do material para trabalhar a EA é grande, podendo utilizar-se de músicas, histórias, brincadeiras
reflexivas, apresentações em slides, vídeos, peças teatrais, fantoches, e muitos outros métodos.
A EA pode seguir o modelo de fases,
como demonstra Queiroz (2009), em seu trabalho: A primeira fase é de motivação, integração e
concentração. A segunda é a de sensibilização,
experimentação e cognição. A terceira e última
é a fase de reflexão e proposição. Nessas fases
são utilizadas atividades pedagógicas como jogos e brincadeiras que podem ser adaptados
de acordo com a turma de alunos, faixa etária e
ambiente.
De acordo com Queiroz (2009) nessas atividades, a criança é estimulada a corresponder
entre os conteúdos aprendidos e os reais que
ela própria vivência, encorajando-a a desenvolver autonomia do pensamento crítico e motivando-a a sugerir uma opção para a problemática
apresentada na atividade.
A ação do educador permite trabalhar e
abordar a EA de diversas formas, como uma ferramenta pedagógica, que visa o desenvolvimento, à construção e habilidade do aprendizado, de
maneira objetiva, explícita e clara. Um dos principais objetivos para se trabalhar a EA no espaço
escolar é desenvolver a consciência ecológica
nas crianças, procurando sempre despertar nos
alunos a responsabilidade, autonomia de cada
um deles perante o meio ambiente. De acordo
com Brasil (2017) desenvolver um trabalho de
EA na escola terá por base:

a) Despertar nas crianças valores e conceitos de cuidado da natureza e prudência de
responsabilidade para com as gerações do futuro;
b) Mover de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais por meio de seus
próprios atos;
c) Oferecer opções e recursos para as
questões ambientais relacionadas no dia a dia
escolar.
d) Conscientizar as crianças sobre a seriedade do meio ambiente e como todos nós estamos fixados neste meio;
e) Instigar para que atinja a gravidade do
homem na mudança do meio em que vive e o
que as intervenções contrárias têm causado ao
meio ambiente;
f) Aliar a importância e o cuidado para
com o meio ambiente.
g) Incorporar o uso da coleta seletiva.
h) Distinguir atitudes impróprias para com
o meio ambiente
i) Reconhecer que os cuidados com o
meio ambiente geram a qualidade de vida para
os seres vivos.
j) Instigar a modificação prática de atitudes e a concepção de novos costumes com relação ao uso dos recursos naturais.

COMO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL É
ABORDADA NA EDUCAÇÃO
A EA surge na escola na perspectiva de
gerar novos valores, objetivando a construção da
racionalidade ambiental, inserindo nos processos
educativos temas que promovam discussões para
a melhoria do ambiente e da qualidade de vida.
Segundo a Política Nacional de Educação
Ambiental, Lei nº 9.795 de 1999 a EA aparece
como o conjunto de processos dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a preservação do meio
ambiente, que é bem comum a todo o povo e
essencial para a promoção de qualidade de vida.
Deve ser abordada como componente essencial
em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, sendo a abordagem em caráter formal
ou não.
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Diferentes autores adotam diferentes discursos sobre a EA, portanto para identificar uma
característica que mais se aproxima à nossa
própria concepção é necessário analisar as diversas proposições pedagógicas e explorar, embora uma mesma proposição possa ser tratada
por correntes diferentes sendo analisada sob
ângulos diferentes ou às vezes compartilham características comuns,
A Educação Ambiental (EA) se destaca
no quadro atual como uma nova perspectiva em prol da melhoria da qualidade de vida e ambiental, pois sugere uma
reflexão sobre a relação homem-natureza
e homem-homem, a favor de ações que
visam um convívio mais harmônico entre
os diversos seres que habitam o nosso
planeta. Em função disso, fomenta a participação cidadã/política, a mobilização, a
cooperação, além de uma série de outros
princípios em prol de uma vida digna individual e coletiva (WALDMAN, 2001, p. 8).

A Constituição Federal Brasileira, em seu
conteúdo afirma que todos possuem o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. De
acordo com Saito (2006, p. 13) “A diversidade
biológica está diretamente relacionada com a
preservação do equilíbrio do meio ambiente”.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB 9394/96) e os PCNs propiciam uma reorganização dos tempos escolares, dos ciclos
de escolarização e das formas de avaliação dos
conteúdos trabalhados pelos diferentes sistemas de ensino do país, em consonância com as
modernas concepções da Educação. Estas concepções redefinem a função social da escola na
construção da cidadania, incluindo a EA como
tema transversal a ser trabalhado por todas as
disciplinas, o que favorece uma visão multidimensional da questão ecológica. Sobre a EA, os
PCNs (1997) destacam que:

A principal função do trabalho com o
tema Meio Ambiente é contribuir para a
formação de cidadãos conscientes, aptos
para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido
com a vida, com o bem-estar de cada um
e da sociedade local e global. Para isso, é
necessário que, mais do que informações
e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, formação de valores,
com o ensino e a aprendizagem de habilidades e de procedimentos. E esse é um
grande desafio para a educação (BRASIL,
1997, p.187).

Em 1998, chegaram às escolas públicas
brasileiras os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) do Ministério da Educação, que apresentaram como um dos temas transversais o meio
ambiente. Essa foi à primeira medida oficial para
a implantação da EA na rede pública de ensino,
como explicitado nos PCNs (1998):
O trabalho de aluno deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos a construírem uma consciência global das questões
relativas ao meio [...] neste sentido, as situações de ensino devem se organizar de
forma a propiciar oportunidade para que
o aluno possa utilizar o conhecimento sobre o meio ambiente para compreender
sua realidade e atuar sobre ela (BRASIL,
1998, p. 13).

A EA, portanto, trabalhada de maneira
correta nas escolas e com a noção de que não
deva ficar restrita apenas ao meio ambiente escolar, poderá contribuir em muito para recuperar
e preservar os recursos naturais e melhorar a
qualidade de vida da população,
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As dificuldades de realização de ações
educativas voltadas à Educação Ambiental, a perspectiva dos professores
em relação ao significado da Educação
Ambiental, a identificação das representações que os alunos diferentes níveis e
ambientes escolares pesquisados possuem sobre o meio ambiente e a Educação Ambiental, a incorporação da Educação Ambiental nas disciplinas e o próprio
papel da escola diante da problemática
ambiental (OSCAR, 2007, p. 42).

O Meio Ambiente demanda uma abordagem interdisciplinar, o que não é precisamente o
tradicional, e a abordagem aqui sugerida representa, na realidade, a busca de uma prática da
EA em sala de aula,
Nas escolas, a Educação Ambiental está
sendo desenvolvida, sobretudo, por meio
de projetos pedagógicos, que por sua vez
estão embasados no conceito de interdisciplinaridade. Esta nova prática pedagógica é bem positiva, além de ser eficaz e
potencialmente mobilizadora, permitindo
reunir criação individual e coletiva, na procura da compreensão e da transformação
da realidade (MACHADO, 2003, p. 58).

A interdisciplinaridade ainda possui uma
grande carência metodológica, o que dificulta
sua execução tanto em projetos pedagógicos,
como nas práticas de ensino em geral. No entanto, a experiência didática e o engajamento do
corpo docente na busca conjunta por alternativas que possibilitem a aplicabilidade da interdisciplinaridade, podem colaborar para um melhor
relacionamento da comunidade escolar, em especial, entre o corpo docente e na relação professor-aluno,

Toda a Educação Ambiental tem que ser
concreta, prática, ou não é Educação
Ambiental. Toda proposta verdadeira tem
que ser uma prática real ou então, alguma coisa está errada. Além do trabalho
em sala de aula, é importante implantar
procedimentos concretos, práticos, úteis.
Este seria seguramente o caso da Coleta
Seletiva de Lixo, preferencialmente com
a participação da comunidade local. A
transmissão de um conhecimento ecológico sistematizado é importante, mas
deve estar acompanhada de medidas
concretas, possibilitando a internalização
de novos hábitos. Não se trata de "educar
as gerações do futuro". São as gerações
do aqui e do agora. Recorde-se de que é
possível trabalhar a Educação Ambiental
tanto como um tema transversal ou quanto na forma de disciplina. Em tese, é mais
adequado disseminar esta preocupação
no conjunto das disciplinas. Resta saber
o que de fato será feito ou não e de que
forma as dificuldades serão ou não ultrapassadas. Continuo a considerar como
sendo o mais correio difundir a questão
ambiental em todas as matérias, mesmo
que exista uma disciplina específica sobre
meio ambiente. De qualquer modo, cabe
como sempre advertir que uma coisa é o
modelo, outra é a realidade. É necessário
que os modelos detenham condições de
aplicabilidade, ou então, que sejam mudados (WALDMAN, 2001, p. 9).

Ao contemplar este objetivo geral a instituição escolar poderá permitir a vivência do ser
humano numa relação construtiva consigo próprio e com seu meio, porque haverá a colaboração para que a sociedade seja ambientalmente
sustentável e socialmente justa, a partir do momento em que cada um afeiçoar-se como integrante da natureza e igualmente compreender
que é responsável por ela, cabendo ao professor mostrar caminhos e descobrir outros novos
com os alunos para aquisição dessa consciência ambiental, envolvendo-se num aprendizado
constante e construtivo (WALDMAN, 2001, p. 9).
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É tarefa da unidade escolar cooperar para
a formação de cidadãos conscientes, capazes
de decidirem e atuarem na realidade socioambiental de maneira comprometida com a vida,
bem-estar individual e da sociedade em geral,
por isso a formação educacional deve ser de
forma sistematizada desde a educação infantil.
Mizukami (2004) demonstra que os professores precisam ter diferentes tipos de conhecimentos, a exemplo do específico, pedagógico
do conteúdo e do curricular, para conhecê-los e
saber transmitir considerando os propósitos do
ensino, assim facilitando a aprendizagem dos
conteúdos que estão sendo aprendidos e ensinados.
Ao estimular estes valores, a instituição
escolar necessitará oferecer condições para
que se estimule no educando o espírito crítico,
a capacidade de fundamentar suas escolhas, a
compreender e extrapolar suas limitações e possibilidades de ações e, sobretudo, a entender
que atitudes isoladas e individualistas não se
mantêm (Mizutani, 2004).
O papel do educador torna-se, portanto,
fundamental nesse processo, pois cabe a ele
estimular os educandos para que questionem,
valendo-se de questões abertas que permitam
o desenvolvimento de sua capacidade, assim
como necessita sempre buscar estabelecer relações entre os educandos, para que passem
a analisar e questionar suas próprias soluções,
encontrando suas contradições

USO CONSCIENTE
A conscientização das pessoas é o principal foco para uma EA, pois é preciso que elas
passem a ter ações corretas em relação ao meio
ambiente. É preciso preservar, cuidar dos lugares por onde passam. Elas precisam se unir,
compartilhar boas ideias/ações de como manter
o planeta. Reciclar é preservar,
Na escola, podem-se criar formas adequadas de coleta e destino do lixo, reciclagem e reaproveitamento de materiais.
É possível também discutir comportamentos responsáveis de “produção” e “acondicionamento” em casa, e nos espaços
de uso comum; o tipo de embalagens utilizado nos produtos industrializados e as
diversas formas de desperdício; o prejuízo
causado por produtos descartáveis não-biodegradáveis; formas de pressionar os
produtores para mudanças no sistema de
produção e materiais empregado. Deve-se, também, propiciar contato com estratégias de destinação utilizadas por outras
localidades, numa perspectiva de busca
de soluções (BRASIL, 1997, p.224).

Dessa maneira a EA só vem a contribuir
para a construção de uma nova ética, está vinculada a mudança de valores, atitudes, práticas
individuais e coletivas,
É preciso facilitar a conscientização dos
alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente, reconhecendo o
processo de reciclagem, a redução da
produção de lixo e a coleta seletiva, como
enfoques e atitudes fundamentais para a
preservação do planeta Terra e para o desenvolvimento de uma postura cooperativa (NUNEZ, 2010, p. 31).
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A escola tem o papel fundamental na educação das nossas crianças, e o consumo consciente deve fazer parte de projetos desenvolvidos
dentro e fora da escola. O consumo consciente
deve fazer parte de projetos desenvolvidos dentro e fora da escola, adotar como objetivo de
vida, o uso consciente de água, papel, alimento,
roupas, calçados, moveis, etc. faz de nós pessoas melhores, poder doar ou reciclar algo considerado como “lixo”, é sem dúvida um papel
social que deve ser passado de pais para filhos
e assim por diante,
A Educação Ambiental para o consumo
sustentável preocupa-se, sobretudo em
proporcionar a informação sobre os produtos (os modos de produção, os possíveis impactos ambientais, os custos de
publicidade, etc.) e em desenvolver nos
consumidores capacidades de escolha
entre diferentes opções [...]. No entanto,
se descuida muito seguidamente de levar
em conta as disparidades econômicas, a
pobreza e a obrigação de satisfazer as necessidades fundamentais [...] A educação
dos consumidores confronta diretamente
os interesses corporativos de grandes
produtores e distribuidores, que em muitos casos, atuam com impunidade. Mas
uma verdadeira cidadania não pode existir sem uma participação mais inteligente na defesa dos interesses e aspirações
da população [...] para a valorização das
pessoas, além da valorização da riqueza. Assim, a Educação Ambiental para o
desenvolvimento sustentável deve adotar
estratégias diferenciadas para cada grupo
e segmento da população. (GAUDIANO
apud SAUVÉ, 2005, p. 38-39).

Alguns anos atrás eram apenas 3R’s do
meio ambiente, tempos depois foi para 5R’s e
agora são 7 R’s. De acordo com Borges (2017),
consumir de forma consciente é:

•
Reciclar
•
Reduzir
•
Reparar
•
Reutilizar
•
Reaproveitar
•
Repensar
•
Recusar
7R’s, cuja adoção de práticas simples do
nosso dia a dia faz uma grande diferença no
final. Dessa forma ações simples como:
•
Fechar a torneira durante a escovação dos dentes
•
Não lavar carros
•
Não lavar calçadas
•
Controle de vazamentos
•
Fechar a torneira do chuveiro ao se
ensaboar
•
Acumular uma boa quantidade de
louça e roupas antes de ligar a máquina de lavar
•
Banhos curtos
•
Reaproveitar água da máquina de
lavar (descargas, quintais).
Reciclar: O ato de reciclar possui significado muito mais amplo, pois além de transformar objetos usados em novos produtos a serem
consumidos, a ação de separar os materiais já
interessou no ser humano a ideia de que somos
capazes de participar, ou seja, de ajudar o meio
ambiente
Quanto ao processo de reciclagem, que
vai além de preservação, pois gera riquezas, os
tipos de materiais mais reciclados são o papel,
plástico, vidro e alumínio. Além do mais essa reciclagem contribui significativamente na diminuição dos poluentes do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como
uma forma de reduzir os custos de produção.
Pode se trabalhar reciclagem com as crianças:
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•
Reciclagem – explicar sobre a reciclagem, sua importância e como é feita.
•
Montar latas de lixo de coleta seletiva na escola, apresentando que cada cor de lata
recebe um tipo de lixo
•
Apresentar os símbolos da reciclagem que são usados para cada tipo de material,
no mundo inteiro.

No trabalho com as crianças desenvolver
cada vez mais cedo essa forma de pensar, é garantir um planeta menos poluído. Assim para as
crianças seria interessante uma visita ao supermercado com uma lista de observáveis. E com
essa lista em mãos na sala de aula, pode-se fazer comparações, informações importantes para
a construção de saberes.

Recuperar ao máximo antes de descartar
os bens de consumo significa ampliar a vida útil
dos produtos, aumentando sua durabilidade e
irreparabilidade ou concedendo-lhes nova personalidade ou uso, muito comum com as: Embalagens retornáveis, roupas, rascunhos.

Reutilizar: é o conceito relacionado a utilização de produtos ou embalagens mais de uma
vez (WWF, 2014, p. 3).

Repensar: Antes mesmo de pensar sobre
a compra de algo, é preciso exercitar a reflexão
sobre a real necessidade dessa compra, veja
se não está comprando por impulso e se não
é possível reaproveitar algo que já possui. É interessante analisar os danos deste produto ao
meio ambiente ou até mesmo a sua saúde.
Recusar: Ser um indivíduo seletivo, consciente, reflexivo é muito importante para o futuro
do nosso planeta Terra. Consumo responsável
baseia-se em: (WWF, 2014, p. 3).
•
Compre apenas o que realmente
precisa
•
Certifique-se da origem dos produtos que você adquirir
•
Troque aparelhos eletrônicos apenas se necessário.
•
Consuma mais produtos orgânicos
e de produtores locais
•
Escolha aparelhos mais econômicos no consumo de energia elétrica
•
Troque ou doe produtos que não
lhe sirvam mais
•
Evite o desperdício de materiais,
como papel em sua casa ou trabalho
•
Recicle tudo que puder – de aparelhos eletrônicos ao lixo comum.
Incentive outros a seguir o seu exemplo
(WWF, 2014, p. 3).

•
Dar preferência ao consumo de
produtos que utilizem embalagens reutilizáveis
ou recicláveis
•
Utilizar o verso das folhas para escrever.
•
Reaproveitar moveis antigos (consertando, pintando, reformando)
•
Trocar capa de estofados
•
Doação de produtos que possam
servir a outras pessoas
•
Conserto de brinquedos
Reaproveitar: Quando adotamos no dia a
dia a prática de reaproveitar, além de economizarmos diminuímos a quantidade de lixo gerada.
•
Reaproveitar é dar novo destino
aos objetos que foram utilizados
•
Potes de plásticos e vidros são
boas opções para guardar produtos menores
como pregos, parafusos, clips etc.
•
Utilizar os sacos plásticos do supermercado para o descarte de lixo.
•
Roupas usadas podem ser reformadas para um novo estilo
•
Pneus, pallets podem servir para
decoração em jardins
São inúmeras as possibilidades de reaproveitamento de objetos que iriam para o lixo. É
importante deixar a criatividade e o bom senso
fluir, sempre tomando cuidado com objetos que
possam acumular água. A ação direta do educador na sala de aula é uma das formas de levar a
EA à comunidade, fazendo da criança um agente que repassa o aprendizado de dentro da escola para o lado de fora, com familiares, amigos,
vizinhos, entre outros (WWF, 2014, p. 3).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A EA é importante. Sua abordagem permite ao indivíduo o conhecimento dos fatos, a
construção de pensamento crítico, desenvolvimento de ideias, e habilidades para a execução
de práticas e atitudes que interferem diretamente nas questões ambientais. EA é a formação
de um cidadão crítico, capaz de interferir no meio em que vive almejando uma melhor qualidade de vida, buscando soluções e atuando decisivamente para mudar sua realidade sem
perder de vista o global e respeitando os recursos naturais.
Partindo da observação dos problemas ambientais como um todo e a importância que
a EA exerce junto as crianças consideramos que a escola é um importante canal de disseminação de ações positivas capazes de capacitar pela mediação de atitude reflexiva.
As escolas, através do processo de ensino e aprendizagem, precisam despertar no aluno sua consciência ecológica e, para tanto, o professor/educador deve desenvolver estratégias para a iniciação da formação da identidade cultural dos alunos com o lugar onde vivem.
Para que esta conscientização se concretize e se torne uma prática de ações, a EA
deve ser abordada dentro e fora do perímetro escolar, com a finalidade de estimular a criação
de uma consciência crítica, observadora e ativa nas questões que envolvem o meio ambiente, sejam elas locais ou mundiais.
A EA é um processo educativo em que estão presentes diferentes valores, ideologias e
interesses, com diversos discursos e maneiras de pensar diferentes sobre suas finalidades.
Uma pedagogia do meio ambiente implica em atingir o ambiente em seu contexto físico, biológico, cultural e social, como objeto de aprendizagem.
É necessário desenvolver uma boa prática pedagógica, propiciar uma aprendizagem
significativa que contribua para que as crianças construam conceitos básicos, cabendo ao
professor o papel de mediador. É, portanto, imprescindível para que haja a mudança de atitudes e forma de pensamento sobre o meio ambiente e suas questões, que a EA seja abordada
de maneira diferenciada, visando a aprendizagem da criança através da imaginação, ações
vivenciadas com papéis sociais e ecológicos através de brincadeiras e jogos e a estimulação
do pensamento crítico e o desenvolvimento da autonomia.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: AUTOAVALIAÇÃO GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA
RESUMO: Este artigo tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema,
conhecer e compreender prática de uma autoavaliação institucional participativa no âmbito da Educação Infantil na Prefeitura Municipal de São Paulo, tendo como base o fortalecimento da gestão democrática, diálogo, diagnóstico coletivo como ferramenta para
obter melhorias no trabalho educativo. Na garantia e defesa do direito e objetivos de
aprendizagem, por meio da pedagogia da infância, da escuta sensível e da observação
atenta de todos/as. Reconhecendo a importância da participação coletiva de todos/as no
processo educativo no exercício da democracia e pleno desenvolvimento do sujeito, em
todas as suas dimensões, emocionais, físicas, culturais, sociais e afetivas, asseguradas
as aprendizagens ao longo de cada etapa.

Palavras-chave: Autoavaliação; Democracia; Participação; Coletivo.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa tem como finalidade conhecer e compreender as variantes da prática de uma autoavaliação institucional participativa na rede da prefeitura municipal
de São Paulo, na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem, com por educação inclusiva e equitativa na etapa da educação infantil.
Como premissa da autoavaliação institucional, verificamos o fortalecimento da gestão
democrática, no estabelecimento e aprimoramento de diálogos entre as unidades educacionais, famílias/responsáveis, no compartilhamento de informações e levantamento de diagnóstico coletivo,
Pensar numa educação democrática é pensar numa educação feita para todos e com
todos, que promova igualdade de condições, observando as diferenças, as desigualdades,
as diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas. Nesse sentido, partir da
democracia como valor maior da gestão pedagógica de uma instituição educacional implica
compreender o currículo como conjunto de ações que, para além de planos, objetivos, procedimentos e aspectos organizacionais, compreendam como se configura o cotidiano, como
são as práticas educacionais de cada instituição, quais são as crenças e os valores que
habitam os lugares e como se dão as interações entre os diferentes sujeitos da comunidade
educativa — bebês, crianças, famílias/responsáveis, educadoras(es) (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.179).
Com o intuito de obter melhorias no trabalho educativo na constante e reflexiva busca
de transformações para garantir o direito à educação infantil pública de qualidade social a
todos os bebês e crianças.
Bondioli (2003), a compreensão de que a qualidade não é um valor absoluto, não é um
produto, não é um dado, mas sim se constrói, através da consciência, da troca de saberes,
do confronto construtivo de pontos de vista, do hábito de pactuar e examinar a realidade, da
capacidade de cooperar para aspectos da “transformação para melhor”.
Apresentando um potencial formador e transformador, a Constituição Federal de 1988
e LDB96, asseguram a educação infantil como primeira etapa, garantindo acesso e permanência a todos/as bebês e crianças na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem,
contempladas as singularidades e especificidades de cada etapa, atreladas a pedagogia da
infância em um significado e contexto real de ludicidade e imaginação,
Os bebês e as crianças, desde o seu nascimento, fazem parte ativa do próprio processo de crescimento. Nas suas interações, colocam-se em relação com outras pessoas,
objetos, linguagens, isto é, com os modos de funcionamento da sua cultura, e vão se constituindo subjetivamente como seres humanos pertencentes a um território. As UEs, sejam
elas de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, precisam garantir a oferta de tempo para
as crianças viverem, realizarem as suas brincadeiras, construírem os seus gestos e as suas
expressões, desenvolvendo as suas múltiplas linguagens. Essas são tarefas fundamentais
das(os) professoras(es), muitas vezes previstas no Projeto Político Pedagógico (PPP), sendo
também tarefa conjunta de toda a comunidade educativa (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.69).
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Uma conquista real, direito que não se limita ao acesso, mas sim a qualidade social,
a qual inclui tanto os aspectos vinculados ao direito à educação, que deve ser garantido a
todos numa sociedade guiada por princípios democráticos, como os aspectos ligados às
condições de oferta da educação, o que implica em considerar a qualidade dos ambientes,
das interações e das práticas pedagógicas existentes nas instituições educacionais (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Um documento, o registro de autoavaliação oferta subsídios para a reflexão e a construção de um caminho próprio e contextualizado para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido com as crianças e a comunidade, em um constante potencial formador e transformador,
garante espaço importante para seu protagonismo educacional.
O envolvimento das famílias/responsáveis com a escola e com o processo de aprendizagem das crianças é prioridade; no entanto, as expectativas da escola devem ser realistas e
formativas. As famílias/responsáveis muitas vezes precisam de apoio para que possam efetivamente colaborar com o processo educativo das crianças e para compreender as intenções
pedagógicas, sociais e culturais (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
As práticas pedagógicas das instituições, devem valorizar as culturas, o lúdico, os objetos e as formas de fazer, por meio de projetos temas que encantam, com recursos diversos:
uso de vídeos, documentários e registros. Lembrando sempre que o corpo é ativo, anda, corre, pula, sobe e desce, escorrega, pega e solta, puxa e empurra, experimenta texturas, pesos,
tamanhos, cores, formas e funções dos objetos. Um processo de exploração do mundo na
garantia de saúde para bebês e crianças,
A identificação dos relatórios das crianças como documentos de grande valor pedagógico e a disponibilidade das(os) professoras(es) e/ou coordenadoras(es) pedagógicas(os)
de participar de reuniões para tecer comentários e esclarecer dúvidas sobre o grupo são
uma importante mudança institucional, que certamente terá efeitos na inserção da criança
na escola. A(O) professora(o) do primeiro ano terá maior conhecimento sobre as crianças
e certamente poderá acolhê-las de modo mais personalizado e efetivo. Também é muito
importante estar alerta para que as informações não possuam juízos de valor, pois podem
estigmatizar as crianças. A(O) professora(or) do EF, ao ler o documento, também precisa ter a
consciência de que este é um ponto de vista sobre a criança num tempo e espaço, e que as
crianças mudam muito, transformam-se e têm atuações distintas em situações diferenciadas
(CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.169).
Na garantia dos objetivos de aprendizagem através das interações, tempos, espaços,
narrativas e materialidades, a gestão dos tempos de forma participativa, garante uma atividade autônoma, agregada a interação dos adultos com bebês e crianças, com objetos, conhecimento, língua, linguagens, hábitos, costumes (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
O papel da escola e dos/as educadores/as, é justamente o de evitar o reforço do que
já visto em casa, por essa razão a necessidade de estabelecer uma relação com os familiares
e ou responsáveis, estabelecer uma comunicação que assegure momentos qualitativos de
aprendizagem no convívio, agregando diversas estratégias de parceria e vínculos e acolhimento (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
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DOCUMENTO INDICADORES DE
QUALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
As dimensões de Qualidade, expressam
no documento de autoavaliação da prefeitura
municipal de São Paulo, permitem olhar cuidadosamente para alguns aspectos que são partes
integrantes e indissociáveis de um todo, especificamente na etapa da educação infantil,
Consonante aos princípios anunciados
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil - DCNEI (BRASIL,
2010a), a gestão democrática do currículo da EI se fortalece mediante a prática da
autoavaliação institucional participativa,
legitimada pelos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana - Indique EI / RME-SP (SÃO PAULO, 2016a).
A autoavaliação institucional participativa
prevê a elaboração de Plano de Ação que
sinalize caminhos para a superação dos
problemas evidenciados, assumindo caráter formador e transformador. O referido
plano pode e deve provocar mudanças
e redimensionamentos no PPP, apontando demandas de formação permanente
das(os) educadoras(es) e outras necessidades de mudança (CURRÍCULO DA
CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.182).

Para tanto, se faz necessário atentar à diversos ângulos de um mesmo processo educativo, no qual se possível viabilizar reflexão e discussão coletiva, assim facilitar a elaboração de
plano de ação focado nos diferentes problemas
que devem ser superados.
O que vem a ser “dimensão”, é o texto
explicativo, o que possibilita a apresentação
dos respectivos indicadores de qualidade, com
suas questões/descritores. Indicadores são sinais que revelam determinados aspectos da realidade, permitindo obter informações objetivas e
sintéticas sobre ela. Por exemplo, para saber se
uma pessoa está doente, pode-se utilizar como
indicador sua temperatura com a ajuda de um
termômetro (SÃO PAULO, 2016a).

Em cada indicador, são propostas questões que devem respeitar dois princípios o dos
direitos fundamentais das crianças, no centro da
Instituição de educação infantil, questões que focalizam seus direitos, suas necessidades, seus
potenciais e os meios necessários para que sejam respeitados. O segundo princípio, o da participação, observação da metodologia adotada,
diferentes vozes e olhares devem ser contemplados em todas as etapas do debate e nas tomadas de decisão (SÃO PAULO, 2016a).
É de fundamental importância, valorizar e
respeitar os interesses e necessidades dos bebês e crianças, os processos coletivos de ampliação e aprofundamento das experiências em
todas as suas dimensões, por meio do ato de
viver coletivamente, expandindo territórios, aguçando percepção de outros modos de viver, pensar, agir, relacionar-se, ensinando a ver do ponto
de vista do outro (SÃO PAULO, 2016a).

DIFERENTES MOMENTOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O Calendário escolar (atualmente) apresenta três momentos para realização da autoavaliação institucional. O primeiro momento a
realização da autoavaliação, aplicação do Instrumento e coleta de dados.
O segundo momento a elaboração do
plano de ação, buscando aprimorar os aspectos apontados na autoavaliação, seja por ações
próprias da Unidade, por medidas solicitadas a
outras instâncias, à administração municipal, às
entidades mantenedoras conveniadas ou a outros órgãos.
O terceiro momento são os encaminhamentos de demandas externas Fluxograma para
diretoria regional de educação (DRE) e secretaria municipal de educação (SME).
O primeiro momento a Aplicação do Instrumento, realização da autoavaliação, acontece
a apresentação da proposta, o trabalho é realizado em pequenos grupos. São formados nove
grupos de discussão, sendo um para cada di30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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mensão. Em cada grupo há sempre um/a coordenador/a e relator/a. É necessário avaliar com
as cores do farol (Vermelho, Amarelo e Verde).

SUGESTÕES DE QUESTÕES A SEREM PENSADAS PARA REALIZAÇÃO DA
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Avaliando cor verde, caso o grupo avalie
que essas ações, atitudes ou situações existem
e já estão consolidadas na instituição, deverá
atribuir a elas a cor verde, indicando que o processo de melhoria já está num bom caminho.

O momento de autoavaliação institucional
com família/responsável assume caráter formativo quando abre a possibilidade para uma boa
conversa. Entretanto se faz necessário pensar
nos objetivos e no propósito do trabalho realizado na etapa da Educação Infantil.

Se, na instituição, essas atitudes, práticas
ou situações ocorrem de vez em quando, mas
não estão consolidadas, o grupo lhes atribuirá
a cor amarela, o que indica que elas merecem
cuidado e atenção. Avaliando com a cor vermelha, caso o grupo avalie que essas atitudes,
situações ou ações não existem na instituição
atribuirá a elas cor vermelha. A situação é grave
e merece providências imediatas.
Após grupos realizarão a plenária, na qual
o relator/a expõe, sinteticamente, o discutido nos
pequenos grupos e consulta a toda a comunidade envolvida. É necessário explicitar claramente
o conteúdo de cada tema levantado, pois muitas vezes os familiares/responsáveis não conseguem dimensionar exatamente as questões e o
conteúdo elencados e discutidos.
O segundo momento o plano de ação em
sua elaboração prevê retomar o vivido no momento anterior, no qual se faz necessário observar os quadros síntese e os resultados do dia
da autoavaliação – aplicação. Recomendando a
realização do trabalho em pequenos grupos e
após no grande coletivo, respeitando prazos,
curto, médio, longo.

Sem ter um caráter de uma reunião apenas prescritiva, na qual as famílias/responsáveis
apenas são informadas sobre as escolhas metodológicas e sobre normas institucionais a serem
seguidas, mas sim ao contrário, o estabelecimento de um diálogo.
Segundo Currículo da Cidade Educação
Infantil, sugestões de questões a serem discutidas para maior embasamento na autoavaliação,
colaboram com reflexões e enriquecem o instrumento avaliativo:
•
Quais foram as perguntas feitas às
famílias/responsáveis, sobre o cotidiano vivenciado pelas crianças na UE?
•
Quais foram as respostas das famílias/responsáveis para cada pergunta?
•
Quais foram os temas abordados
pelas famílias/responsáveis?
•
Como isso foi conduzido? Foi a
partir de conversas com as crianças? Com a
equipe pedagógica da escola?
Com base nas respostas dos familiares/
responsáveis, é possível destacar as ideias e
concepções que estão sendo apresentadas,
pensando na realidade da escola, revendo práticas, concepções e ações:
•
Quais são essas ideias e concepções contidas nas respostas?
•
Como foi elaborado o planejamento pedagógico dessa ação com as famílias/responsáveis?
•
Qual foi a participação das crianças efetivamente nessas ações?
•
Como as crianças se beneficiam
disso?
•
As crianças contam algo sobre as
interações com familiares/responsáveis em casa
quando utilizam o livro com eles?
•
Quais são os comentários?
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Envolvem as opiniões das famílias/responsáveis? Revelam sua compreensão sobre a
história? Tiveram de ajudar seus familiares/responsáveis a contar a história? Ainda que a sociedade atual, anseie por uma rápida aquisição
da leitura e escrita, na educação infantil, convivência com a cultura escrita, não é um treino
mecanizado e descontextualizado, mas sim uso
social da escrita e da leitura, de forma lúdica e
prazerosa, um contato atrelado as múltiplas linguagens.

DIMENSÕES DA AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

ças, planejamento, a documentação pedagógica
e a avaliação construídos/as com os bebês e as
crianças, transformação da prática educativa a
partir da escuta, garantia da participação e da
autoria infantil na construção de novas e significativas aprendizagens.
Organizado pelos indicadores: indicador
2.1 a escuta de bebês e crianças em suas diferentes formas de se expressar, indicador 2.2 as
vozes infantis no planejamento e na formação e
indicador 2.3 autoria, participação e escuta na
documentação e avaliação.

As instituições escolares, educadores/as
e comunidade, por meio do planejamento e a
organização curricular, articulam atividades, projetos, propostas pedagógicas, que sejam significativas para as crianças, desafiadora para
educadores/as e encantadora para as famílias.
Visando o desenvolvimento do protagonismo infantil, observar os contextos (respeito ao território), cultura.

A dimensão três Multiplicidade de Experiências e Linguagens em Contextos Lúdicos para
a Infância avalia a concepção de criança, linguagens/múltiplas linguagens, integralidade do
sujeito, brincar - expressão de manifestação e
apropriação do conhecimento, linguagem é brincadeira, vivências culturais, participação dos/
as familiares e o favorecimento de experiências,
nas quais educadores são articuladores destas,
por meio do processo de observação e escuta
atenta.

A dimensão um Planejamento e Gestão
Educacional, avalia as questões de gestão democrática, elaboração do projeto político pedagógico da unidade, registros das atividades e
processos, e documentação pedagógica, planejamento docente, participação de todos os
atores nos processos. Organizado pelos indicadores: indicador 1.1 projeto político-pedagógico
construído e conhecido por todos, indicador 1.2
planejamento, acompanhamento, documentação pedagógica e avaliação, indicador 1.3 gestão democrática.

Organizado pelos indicadores: indicador
3.1 - bebês e crianças construindo sua autonomia, indicador 3.2 bebês e crianças vivendo experiências com o próprio corpo, indicador 3.3
bebês e crianças expressando-se por meio de
diferentes linguagens que permitam experiências agradáveis, estimulantes e enriquecedoras
e indicador 3.4 bebês e crianças reconhecendo
e construindo culturas infantis por meio dos brinquedos e brincadeiras tradicionais.

A dimensão dois Participação, Escuta e
autoria de bebês e crianças avalia a concepção de criança/bebê, importância de favorecer
e potencializar a participação e a autonomia de
bebês e crianças, diálogo e relações estabelecidas entre bebês, crianças e adultos sejam
ressignificadas, o escutar as vozes infantis que
são as formas verbais e não verbais de bebês e
crianças comunicarem seus pensamentos, sentimentos e inquietações, disponibilidade intencional do adulto em escutar os bebês e as crian-

A dimensão quatro Interações avalia, contextos sociais as formas de estar no mundo são
manifestadas nas relações e nas experiências
cotidianas vivenciadas, a criança como ator social, sujeito histórico e cultural constituído pelas
experiências e, ao mesmo tempo, influencia o
meio em que vive, adulto com o papel de propiciar acesso aos bens culturais, presentes nos
momentos de brincadeiras, interações contemplada em práticas pedagógicas, adulto/criança,
criança/criança, adulto/adulto e unidade educacional/comunidade e fator essencial respeito.
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Organizado pelos indicadores: indicador 4.1 interação criança/adulto, indicador 4.2 interações
criança/criança, indicador 4.3 interações adulto/
adulto, indicador 4.4 interações unidade educacional/comunidade.
A dimensão cinco As relações Étnicas e
de Gênero avalia diversas identidades (raciais,
étnicas, de gênero, territorial, nacionalidade) se
intercruzam nas relações entre os pares, entre
os bebês e as crianças e entre as crianças e
os adultos, entre estes e as famílias nas práticas educativas cotidianas. Reconhece e valoriza
as diversas identidades é papel fundamental da
educação no que tange ao combate do racismo e sexismo, assumindo o compromisso com
a promoção da igualdade étnico-racial e de gênero.
Reeducação das relações étnico-raciais e
de gênero e a quebra do silêncio sobre estas
questões, construção da percepção positiva das
diferenças étnico-raciais e de gênero, ambiente
educacional igualitário. Organizado pelos indicadores: indicador 5.1 currículo e prática pedagógica, indicador 5.2 relacionamentos e atitudes,
indicador 5.3 atuações dos profissionais e indicador 5.4 construções positiva da identidade.
A dimensão seis Ambiente Educativos:
Tempos, Espaços e Materiais avaliam organização dos ambientes, os usos dos tempos, a
seleção e oferta de materiais, articulação com
experiência, revelam concepções e currículo.
Espaços não são estruturas neutras, possuem
dimensão simbólica, importantes elementos curriculares os quais apoiam brincadeiras, experiências e interações.
Os Espaços, ambientes, tempos e mobiliários como elementos ativos no contexto de
aprendizagem social, afetiva e cognitiva dos bebês e crianças na garantia de educação e cuidado num contexto agradável e significativo. O entorno da instituição, bairro, cidade, condições de
experimentar, a explorar e transformar lugares.

Espaço tratado como sujeito e objeto pedagógico, numa perspectiva integradora, estabelecendo uma conexão íntima entre espaços,
ambientes, tempos, currículo e as concepções
de criança e infância na defesa da qualidade
social da educação infantil paulistana, perspectiva integradora que valoriza as experiências e
as culturas infantis. Organizado pelos indicadores: indicador 6.1 ambientes, espaços, materiais
e mobiliários, indicador 6.2 tempos destinados
às diferentes experiências e indicador 6.3 a exploração dos espaços do centro de educação
unificado (CEU).
A dimensão sete Promoção da Saúde e
Bem- Estar: Experiências do Ser Cuidado, Cuidar de Si, do Outro e do Mundo, dimensão primordial a ser compartilhada com as famílias e
profissionais da saúde estabelecendo parceria
com órgãos de saúde e estabeleça um diálogo próximo com as famílias. Escola tem papel
fundamental nas práticas culturais de cuidado
e saúde individual e coletiva dos bebês e das
crianças realizando um trabalho na perspectiva
da responsabilidade e autonomia pessoal e coletiva. O cuidado que não se restringe à saúde
física, mas também à afetiva e intelectual (qualidade das relações, dos cuidados fisiológicos
e do corpo, da alimentação e saúde e a forma
como são oferecidos).
Construir uma atitude reflexiva dos educadores, cuidar indissociável ao ato de educar e
do direito dos bebês e das crianças a um contexto humano marcado por relações de respeito
mútuo, aconchego, cuidado e enriquecimento
cultural. Organizado pelos indicadores: indicador 7.1 promoção da saúde e bem-estar, indicador 7.2 responsabilidades pela alimentação
saudável dos bebês e das crianças, indicador
7.3 - limpeza, salubridade e conforto e indicador
7.4 seguranças,
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Conforme afirmam os Indicadores de
Qualidade da Educação Infantil Paulistana – Indique EI/RME-SP (SÃO PAULO,
2016a), as famílias/responsáveis têm um
importante papel na acolhida das crianças nas UEs (Dimensão 7, p. 54). A comunicação permanente entre escola e
família/responsáveis e o respeito aos direitos dos bebês e das crianças são um
pilar fundamental para que o ingresso das
crianças nas UEs se desenvolva sem rupturas (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.166).

A dimensão oito Formação e Condições
de Trabalho das Educadoras e dos Educadores
avalia educadores, todos profissionais, equipes
gestora, docente e de apoio, formação continuada deve abranger todos, no que é comum ou específico, na unidade escolar momento privilegiado de estudos, reflexões e trocas de experiências
nos horários coletivos, horas- atividade, reuniões
pedagógicas em parceria da unidade escolar,
com diretoria regional de educação (DRE) e Secretaria Municipal de Educação (SME).

O Contexto de Cidade Educadora, acesso
aos bens culturais socialmente constituídos (na
Unidade Educacional, na comunidade e na cidade) e aos equipamentos sociais veiculadores
e produtores dessas culturas (centros culturais
e esportivos, teatros, parques, museus) seja de
iniciativa do poder público ou das comunidades.
A Unidade Educacional como responsabilidade de articular e garantir a Rede de Proteção Sociocultural, estabelecer relação de parceria, reconhecer a comunidade como espaço de
construção de identidade e a cidade como promotora da visibilidade das infâncias. Organizado
pelos indicadores: indicador 9.1 respeito, acolhimento e adaptação, indicador 9.2 participação
da unidade educacional na rede de proteção
dos direitos de todas as crianças e indicador 9.3
a unidade educacional na cidade educadora.

Interação entre segmentos, trabalho coletivo, condições -disponibilidade de estrutura, recursos necessários, apoio de seus pares e das
demais equipes, garantia de direitos, postura
profissional, acolhedora e coerente com o trabalho realizado. Organizado pelos indicadores:
indicador 8.1 formação continuada da equipe
docente, indicador 8.2 formações continuada da
equipe gestora, indicador 8.3 formações continuada da equipe de apoio e indicador 8.4 condições de trabalho.
A dimensão nove Rede de Proteção Sociocultural: Unidade Educacional, Família, Comunidade e Cidade avalia a qualidade compromisso de todos (sociedade, instituições sociais,
escola e família/responsáveis) na garantia dos
direitos dos bebês e das crianças, rede de Proteção Sociocultural, a partir do território no qual
a Unidade Educacional está localizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil constitui-se como primeira etapa da Educação Básica e como tal
possui especificidades. Numa concepção preparatória, muitos Projetos Políticos Pedagógicos
organizam-se como antecipatórios, descumprindo o contido no Currículo da Cidade, inclusive
no postulado quanto à necessária articulação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental
e continuidade da compreensão da Infância.
O educador na/da infância constrói sua identidade quando se compromete com a pedagogia da infância, rompe com o adulto centrismo, considera as crianças como protagonistas na produção de culturas, realiza a escuta infantil buscando elementos para o seu planejamento, contribuindo com o desenvolvimento de forma integral, na perspectiva de construção
das identidades infantis e no respeito à criança como sujeito de direitos.
Sua função consiste em organizar espaços, tempos e recursos materiais que favoreçam
à criança experiências significativas em suas múltiplas linguagens; consiste em aprimorar
olhares avaliativos que considere a observação, o registro e a tomada de decisões que favoreçam ofertas desafiadoras para as crianças; consiste em dar voz às hipóteses de meninos
e meninas pequenas, construir projetos com/para crianças e bebês.
Ao garantir o brincar (como linguagem da criança: ser e estar no mundo), o cuidar e
o educar indissociáveis e as interações de forma qualitativa, os educadores constituem sua
identidade no respeito às especificidades infantis, promovendo uma atitude educadora que
privilegie experiências e vivências cotidianas, no hoje, recusando uma proposta de educação
escolarizante.
Nos documentos vigentes da rede, defende-se a sistematização de registros, enquanto
historicização de percursos de aprendizagens e a construção da documentação pedagógica,
como forma de acompanhamento e avaliação das ações educacionais, para além da atribuição de notas e conceitos ou meros atos burocráticos. Desta forma, amplia-se quanto ao
entendimento de que os instrumentos de registros servem para diversos fins: planejamento
do trabalho pedagógico; comunicação do trabalho realizado; avaliação das aprendizagens.
Desta forma a autoavaliação institucional, por meio de seus registros e a construção
dos percursos vividos possibilita e potencializa os processos de: promover interações diversas, construir de parâmetros avaliativos para o planejamento de práticas pedagógicas;
aprimorar e diversificar as formas de registro; possibilitar a reflexão do educador sobre suas
práticas, tornar a constituição da documentação pauta de reuniões formativas, visibilizar as
aprendizagens infantis, saberes e interesses das crianças, acompanhar individual e coletivamente as aprendizagens dos bebês e das crianças; garantir maior participação das famílias
no acompanhamento da trajetória escolar de suas crianças; promover visibilidade e transparência conferidas ao trabalho da escola.
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O processo de construção participativa do Indicador de Qualidade da Educação Infantil, o chamado Indique EI, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que valoriza
o debate democrático entre os diferentes atores que compõem o universo das escolas de
educação infantil.
A infância é um tempo fundamental para bebês e crianças de zero a doze anos observarem, pesquisarem e experimentarem modos de participar e pertencer a grupos, de investigarem o mundo social e natural e de aprenderem a “dizer” a sua palavra, constituindo assim
autoria e protagonismo infantil. São pontos comuns desta etapa de vida a ludicidade, ou a
capacidade de brincar; a fantasia do real, ou a possibilidade de imaginar ativamente; a interatividade, ou a interação contínua com os pares ou com os adultos; a reiteração, ou o fazer
de novo e, ao fazer de novo, reinventar o mundo.
A integração da educação de bebês e crianças maiores se faz necessária para articular concepções e práticas que permitam traçar as linhas de continuidade de forma que
haja movimento, brincadeira, pesquisa, conversa, discussão e reflexão, num compromisso
pedagógico que possibilita a integração dos currículos e dos sujeitos. Assim, pensar as transições exige refletir sobre tais premissas (integração e infância) para que a continuidade dos
processos de aprendizagem das crianças seja respeitada e não haja rupturas bruscas, uma
vez que a Educação Básica preza pela educação integral dos sujeitos.
Os registros da autoavaliação institucional mostram- se revelador de uma história, percurso formativo individual e coletivo e que, quando compartilhado, constrói a identidade
daquele grupo rumo a uma prática cada vez mais fortalecida. Além do cumprimento de um
dever de produção das atas, podem trazer os diálogos, discussões dos participantes, ser
ilustrado com imagens e ganhar movimento no cotidiano.
Valoriza a construção da identidade do grupo como uma comunidade de aprendizagem, a formação é o foco do trabalho da coordenação pedagógica, que, junto aos demais
membros da equipe gestora, planeja os diferentes momentos formativos, de acordo com
seus Planos de Ação, consideradas as demandas apontadas nas avaliações do PPP, do Projeto Especial de Ação (PEA), dos Indicadores de Qualidades da Educação Infantil Paulistana
e do registro de outras reuniões formativas do ano anterior.
Investir em pautas de qualidade, necessidades e demandas dos profissionais da EU,
cotidiano vivido para as discussões, articulação entre as necessidades formativas e as ações
efetivamente realizadas. Princípios norteadores para as reuniões: elencar e esclarecer temas
necessários para a formação coletiva; dialogar sobre os temas coletivamente, com a participação de todos os segmentos; registrar os diálogos, as discussões e os encaminhamentos,
visibilizando a participação de todos; qualificar os registros por meio de fotografias, vídeos e
áudios.
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É necessário que documento possa desencadear a reflexão da trajetória percorrida
pela criança e que forneça aos educadores/as os elementos necessários para a continuidade
do trabalho pedagógico pode ser a melhor forma de se expedir a documentação prevista em
lei de expressão da criança que reflitam sua autoanálise,
Serão vários os momentos de transições que cada criança (ou grupo de crianças)viverá em seu processo de vida escolar: as grandes transições do CEI para
a EMEI e da EMEI para a EMEF. Todavia, também estão presentes as pequenas
transições, como a mudança de professoras(es), a aprendizagem do uso do banheiro para a higiene pessoal (desfralde), a saída de um colega da turma, entre
outras. Cada transição merece ser vista como um compromisso da instituição, e
deve ser acompanhada na perspectiva das crianças, das famílias/responsáveis,
das(os) educadoras(es), com o intuito de tornar esses momentos de transformação marcos do crescimento (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019
p.167).
É fundamental compor um rico material formativo e de estudo, instrumentos para dar
visibilidade ao trabalho desenvolvido pela unidade, privilegiando o protagonismo infantil, auxiliando a troca de experiências entre educadores e facilitando a comunicação com as famílias/
responsáveis, divulgando o cotidiano da instituição e reiterando sua função pública e política.
Pensar numa educação democrática é pensar numa educação feita para todos e com todos,
que promova igualdade de condições, observando as diferenças, as desigualdades, as diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA INFANTIL AFROBRASILEIRA NO ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
RESUMO: Ao longo das décadas, a literatura infantil apresentava personagens brancos
como protagonistas, enquanto os negros recebiam atributos negativos, tratamento inferiorizado, entre outras características discriminatórias e pejorativas. Essa realidade foi transformada pela necessidade de inserir a cultura e história africana nos currículos escolares,
proporcionando a escolha de contos que apresentam protagonistas negros, trabalhando
a cultura africana e afro-brasileira de maneira positiva e significativa. Diante desta realidade, este estudo objetivou identificar as contribuições da literatura afro-brasileira para a
construção da identidade das crianças. A elaboração do trabalho justifica-se na necessidade de inserir a cultura e história africana para o reconhecimento de suas contribuições
na formação da identidade nacional. Para a elaboração deste estudo, utilizou-se como
metodologia a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que permitiu identificar
contos que abordam a beleza negra, a amizade, as tradições africanas, entre outras situações que auxiliam na formação da identidade nacional desde a infância.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Literatura Afro-Brasileira; Cultura; Identidade.
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INTRODUÇÃO

A

literatura infantil representa uma importante estratégia para o processo de ensino-aprendizagem desde a Educação Infantil, proporcionando o desenvolvimento
da imaginação, capacidade de interpretação, ampliação do vocabulário, conhecimento, criatividade, senso crítico, entre outras possibilidades de potencialização das habilidades das crianças (GREGORIN, 2009).
Durante muitas décadas, a literatura infantil era conhecida pelos protagonistas brancos,
atribuindo aos negros papeis relacionados à escravidão, interiorização, sexualidade e demais
assimilações negativas. Porém, as mudanças direcionam à criação de contos que abordam
as diferentes culturas que formam a identidade brasileira, evidenciando a importância de inserir contos que tratam a cultura e história africana e afro-brasileira de maneira significativa,
valorizando as características dos negros e permitindo reconhecimento de todas as crianças
nas narrações realizadas (MARIOSA, 2009).
Diante desta realidade, este estudo objetivou identificar as contribuições da literatura
afro-brasileira para a construção da identidade das crianças. Como objetivos específicos,
destacam-se: identificar a evolução da literatura infantil; relacionar as especificidades da literatura afro-brasileira; identificar contos que favorecem o trabalho com as relações étnico-raciais e a construção da identidade infantil.
A elaboração do trabalho justifica-se na necessidade de inserir a cultura e história
africana para o reconhecimento de suas contribuições na formação da identidade nacional,
proporcionando às crianças a identificação de suas origens nos contos trabalhados desde a
Educação Infantil.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

380

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

A LITERATURA INFANTIL
O processo de desenvolvimento e aprendizagem depende de diferentes estratégias para
efetivação. Quando a criança é inserida na Educação Infantil, as metodologias adotadas precisam intencionar o dinamismo e a ludicidade, de
modo que a criança aprenda de maneira significativa, sendo capaz de associações com a realidade ao redor (ANJOS, 2009).
Durante a Educação Infantil e séries iniciais, o processo de alfabetização caracteriza-se
como uma das principais preocupações de professores e responsáveis, que buscam meios de
incentivo ao descobrimento do mundo das letras, palavras, frases e textos. Neste contexto, a
literatura infantil representa um papel importante
para a aprendizagem, proporcionando um contato das crianças com a leitura e escrita (DIONÍZIO, 2010).
Segundo Silva (2010, p.12): “Ler e ouvir histórias permite a expansão do campo de
conhecimento infantil, desde a fala, leitura e escrita, até a interpretação, fluência e oralidade”.
A comunicação representa uma necessidade
humana desde os primórdios, quando os desenhos apontavam a rotina de caça, locomoção
e sobrevivência, facilitando o entendimento das
ações do líder e necessidades do grupo, iniciando a contação de histórias. Quando a história e
cultura humana são estudadas, a comunicação
dos antigos permite a identificação das origens
humanas, a partir das experiências analisadas
e compartilhadas, seguindo para a propagação
dos fatos em forma de histórias (GREGORIN,
2009).
Para Anjos (2009), a partir dessa comunicação iniciou-se a contação de histórias, a fim
de atender à necessidade humana de partilhar
vivências, costumes e tradições, por meio da socialização de informações. Dentro da ação de
contar histórias, a literatura infantil apresenta um
destaque importante, a fim de proporcionar às
crianças a interação entre imaginação e realidade, evidenciando as contribuições da comunicação para a vida.

A literatura infantil, portanto, caracteriza-se como um gênero literário, com registros originários do século XVII, momento histórico em
que as artes passaram a evidenciar mudanças
na estrutura da sociedade, determinando a literatura como uma arte, sofrendo transformações
significativas (DIONÍZIO, 2010).
Para Silva (2010), uma das contribuições mais importantes da literatura infantil é a
iniciação à leitura, ou seja, quando a contação
de histórias começa a pertencer à realidade da
criança, a leitura passa a ser instigada, pois o
indivíduo deseja realizar sua própria construção
dos significados das palavras, além de favorecer
a percepção sensorial, o raciocínio, a imaginação e coletividade, a experimentação, entre outros aspectos.
Os primeiros livros voltados à literatura infantil datam do final do século XIX, após as solicitações de grupos sociais que estavam em ascensão, encontrando a necessidade de oferecer
aos filhos uma possibilidade de leitura adequada. Neste contexto, novos escritores surgiram,
com perfis mais sensíveis aos interesses infantis
(DIONÍZIO, 2010).
No Brasil, a ausência de escritores com
perfis adequados para elaboração de obras fez
com que os autores de literatura infantil buscassem, em publicações externas, a solução para as
necessidades das crianças brasileiras. Os escritores encontraram na tradução de literaturas estrangeiras, direcionadas aos adultos, as devidas
adaptações para o mundo infantil, transformando edições impróprias para a infância em obras
enriquecidas com fantasias (ANJOS, 2009).
A influência da literatura estrangeira nas
obras nacionais permaneceu durante décadas,
especialmente com contos infantis europeus, populares pelo mundo. Algumas dessas literaturas
ainda são conhecidas pelas crianças e jovens,
como Chapeuzinho Vermelho e Cinderela. Originariamente, esses contos eram direcionados
aos adultos, até as mudanças realizadas para a
adaptação das histórias (DIONÍZIO, 2010).
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Silva (2010) chama atenção para a caracterização estética encontrada nas obras infantis,
em que há mínimas referências aos negros em
posições de destaque, reduzindo sua participação ao período de escravização, ou reduzindo-os aos personagens de empregados ou em posições inferiorizadas.
Dionísio (2010) afirma que a literatura, determinada como a arte da comunicação e transformação dos períodos em história, permite a
identificação das necessidades e vontades mais
pessoais de um indivíduo ou grupo, diante da
possibilidade de transformar elementos da realidade em ficção, facilitando a aprendizagem em
contextos variados e significativos, especialmente para a criança, a partir do desenvolvimento da
imaginação.
A literatura ainda pode ser destacada a
partir de três dimensões: psicológica, formadora
e social, direcionando o estudante à formação
de conceitos, ampliação de vocabulários e aprimoramento de habilidades, ampliando as formas
de participação do indivíduo no contexto social.
Na literatura, especialmente as crianças, conseguem expressar ideias, construir questionamentos e respeitar opiniões diferentes (SILVA, 2010).
Para Anjos (2009) um elemento relevante que pode ser trabalhado com as crianças a
partir da literatura infantil é a pluralidade cultural,
destacando a valorização do negro como participante da sociedade, não o reduzindo à servidão.
Deste modo, a literatura inserida nas atividades
escolares, desde a infância, representa uma
possibilidade de inserção da cultura e história
dos africanos, favorecendo o conhecimento já
na Educação Infantil.
A literatura infantil não pode ser reduzida à classificação de contos de fadas, devido
a possibilidade de estratégias metodológicas
adotadas a partir dessa ferramenta, pois além
da capacidade imaginativa, o trabalho com a literatura desde a Educação Infantil proporciona
aprendizagem, desenvolvimento de habilidades
como o raciocínio e a interpretação, potencialização da formação social, recurso para o proces-

so de alfabetização, entre outras possibilidades
(GREGORIN, 2009).
A escola e o professor precisam alinhar
o planejamento das atividades aos objetivos da
Educação Infantil, buscando na literatura um instrumento de aprendizagem significativa, aproveitando as diferentes propostas de trabalho com
gêneros literários para inserir a história africana,
a partir de contos que tanto representam a cultura, como valorizem as características dessa população, abordando diversidades, pluralidade e
identidade nacional (DIONÍZIO, 2010).

A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA
As influências europeias caracterizam a
literatura brasileira com personagens brancos,
sem evidenciar os negros como protagonistas,
mencionando-os em papeis secundários, geralmente em posição inferiorizada, como empregados ou sofredores. O mesmo ocorreu com a
literatura infantil, que recebendo as histórias estrangeiras traduzidas, ofereciam às crianças lindas princesas brancas e, quando apresentavam
pessoas negras, exaltavam-se as características
de forma pejorativa (JOVINO, 2009).
Os negros começaram a aparecer nas
narrativas nacionais para adultos a partir da década de 1920, reforçando as situações de escravidão, ou tratando a impotência social das
pessoas, mencionando-os como analfabetos ou
desfavorecidos, sempre abordando de maneira
negativa, destacando as diferenças corporais,
como a referência ao cabelo ou lábios grossos
(ANDRUETTO, 2012).
A literatura sempre mencionou os negros
como escravos ou inferiores, mas as mudanças
históricas que refletia na sucessão de escritores,
não encontrava perfis diferentes, pois acabavam
tratando essas pessoas de maneira inferiorizada
e/ou estereotipada, além disso, parte dos autores retratavam os negros como preguiçosos,
violentos, ignorantes, feios, entre outras características negativas (MARIOSA, 2009).

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

382

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Segundo Silva (2010, p.39): “Os autores
que não apresentam esse perfil em suas obras,
tratando os negros com simpatia, eram criticados pela sociedade e, em muitas situações, tinham a venda de suas obras boicotadas”.
A partir da abolição, os escritores assumiram a necessidade de não reduzir os negros à
mercadoria, defendendo a ideia de que o negro
deveria ser tratado como cidadão nas histórias,
mas em grande parte, especialmente na literatura adulta, os negros acabavam caracterizados
como emergentes, animalizados, pela sexualidade, entre outros. Na literatura infantil, porém,
a caracterização de princesas e heróis brancos
ainda permanecia (ANDRUETTO, 2012).
Horta (2010) afirma que, apenas no ano
de 1975, a literatura infantil nacional encontrou
protagonistas negros dentro de uma perspectiva
social positiva. As obras passaram a retratar a
cultura dos negros, valorizando características
e ações, mencionando assuntos que representavam polêmicas e tabus, como o preconceito
racial. Apesar da reestruturação das obras na
tentativa de abordar a cultura negra, algumas literaturas ainda reduziam às representações inferiorizadas, mesmo na tentativa contrária.
De acordo com Jovino (2009, p.187):
“As histórias hierarquizavam os personagens
negros, fixando-os em lugares de desprestígio
social, racial ou estético, deixando as melhores
condições caberem às peles claras”. Mesmo
com a identificação de tentativas iniciadas, as literaturas infantis que buscam o rompimento com
as representações dos personagens negros em
situação inferiorizada são mais recentes, a partir da percepção da necessidade de abordar a
cultura e história dos negros como resgate dos
valores, crenças e costumes que compõem a
identidade nacional (ANDRUETTO, 2012).
Para Mariosa (2009), as obras atuais
ocorrem espontaneamente em situações cotidianas em que os negros são inseridos, sem a identificação de uma situação forçada, em que é nítida a abordagem apenas para cumprimento de
políticas sociais. Nas narrativas, os personagens

negros são tratados enfrentando preconceitos,
mas também recebem títulos importantes, em
que as diferenças étnicas-raciais não representam o único tema da história.
A cultura e descendência africana representam um resgate de tradições religiosas e
culturais, bem como as crenças, mitologias, dialetos, oralidade, músicas, entre outras possibilidades. A culinária, os jogos e as danças, como
a capoeira, retratam a propagação da cultura
dos negros, estimulando a participação positiva
na sociedade, sem reduzir a história dessa população à escravidão (HORTA, 2010).
De acordo com Jovino:
As resistências diante de discriminações,
de modo que objetive estímulos positivos
e uma autoestima favorável ao leitor negro, além de possibilitar a representação
que permite ao leitor não negro compreender a cultura afro-brasileira, ainda pouco explorada na escola e na sociedade
em geral. A literatura não se prende ao
passado histórico da escravização (JOVINO, 2009, p.216).

Portanto, a maneira como a discriminação
deve ser trabalhada desde a Educação Infantil,
precisa intencionar a percepção das pessoas de
como os negros enfrentaram situações de sofrimento, sendo necessário a erradicação de situações de preconceito, que podem ser evidenciadas a partir da contação das histórias, inserida
na literatura (SILVA, 2010).
A maneira como a cultura africana reflete
na formação da identidade nacional, determinando a cultura afro-brasileira, caracteriza uma preservação da memória e crenças, anunciada por
contos populares e demais gêneros inseridos
na literatura, desde a infantil, apesar das poucas
opções existentes. As produções ainda são mínimas, mas o reconhecimento da importância vem
adquirindo espaço entre a sociedade, especialmente na fase escolar (ANDRUETTO, 2012).
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Para Horta (2010), boa parte da literatura afro-brasileira e africana é contada oralmente,
por meio da contação de histórias, oportunizando o conhecimento de novas percepções aos
ouvintes, deixando de lado a versão unificada da
relação entre negros e escravidão.
Na literatura afro-brasileira, uma abordagem marcante, mesmo nos contos infantis, representa a religiosidade, as tradições mitológicas
e crenças como foco das reuniões e encontros
entre familiares e colegas. As obras mais atuais
evidenciam a importância da fé para os negros,
quebrando os paradigmas de que a religião está
associada à maldade, levando ao distanciamento da sociedade com a cultura religiosa africana
e afro-brasileira (MARIOSA, 2009).
Nos contos infantis, a religiosidade pode
ser trabalhada em histórias que abordam os orixás e candomblé sem características pejorativas,
proporcionando uma percepção diferenciada daquela socialmente imposta, em que as religiões
africanas servem para propagar o mal, refletindo
em uma intolerância cultural, história, social e
educacional (ANDRUETTO, 2012).
Mariosa (2009) afirma que as escolas
brasileiras são caracterizadas como laicas, mas
existem instituições que se baseiam na religião,
especialmente as organizações particulares, porém suas crenças seguem a linha católica ou
protestante, de modo que as religiões africanas
ou descendentes dessa cultura, não sejam trabalhadas ou abordadas na educação, limitando
às crianças ao conhecimento de outras culturas,
não se reconhecendo dentro de contextos sociais.
Para Horta (2010) a abordagem da cultura
africana e afro-brasileira na educação, a partir da
inserção da literatura desde a Educação Infantil
é tão importante quanto tratar as diversidades,
discriminação e preconceitos entre as crianças,
a fim de formar indivíduos conscientes, mas conhecedores da história que forma a identidade
nacional, para a valorização e o interesse, atribuindo significados sem criar estereótipos aos
negros.

A literatura afro-brasileira não pode ser
reduzida apenas ao protagonismo de pessoas
negras, mas deve evidenciar a força, as lutas,
referências e características, por meio de ilustrações enriquecidas e narrativas envolventes.
Além disso, o trabalho deve ocorrer em diferentes momentos das aulas, não apenas quando
tratado o Dia da Consciência Negra (ANDRUETTO, 2012).

AS HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
Desde a infância, as relações influenciam
o sujeito na construção da identidade, mas a
consolidação depende das vivências e experiências ao longo da vida, sendo transformada conforme as necessidades do indivíduo, ou seja, a
identidade, apesar de caracterizar uma pessoa,
pode ser influenciada e alterada em diferentes
momentos, determinando uma classificação flexível, desenvolvendo-se de acordo com o meio
(FERREIRA, 2009).
Para Erickson (1972 apud ANDRUETTO,
2012), a identidade depende de reflexões realizadas após observações, direcionando o sujeito
à experimentação e escolhas pelas preferências,
a partir de julgamentos e adaptações. Sendo assim, a identidade representa algo pessoal e sua
construção cabe a cada um, pois apesar das
influências do meio social, a efetivação de uma
identidade depende apenas de quem a carrega,
não sendo determinada como estável ou imutável.
Neste contexto, a criança que está iniciando a construção de sua identidade, precisa estar
em contato com diferentes pessoas e culturas,
a fim de que encontre características e vivências que o representem. Deste modo, a literatura
afro-brasileira é fundamental para que a criança
perceba suas origens em narrações, conseguindo relacionar sua realidade aos contos de fadas
(MUNANGA, 2008).
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As ilustrações estimulam a imaginação
quando inseridas nas literaturas infantis e, as
imagens que representam as crianças negras,
como meninos e meninas com cabelos e olhos
escuros, que vivem situações da cultura negra,
como as celebrações, festividades e religiosidade, permitem a construção da identidade e autoestima, pois a criança consegue encontrar nos
livros características similares as suas e de seus
familiares (FERREIRA, 2009).
A literatura infantil permite às crianças a
construção da identidade e dos valores, devendo ser oportunizada desde a Educação Infantil, a
partir da inserção de contos, danças, jogos e demais possibilidades de intimidade com a cultura
e histórias africana e afro-brasileira, reforçando
a autoestima e ressignificando a importância do
negro para a formação da identidade nacional
(OLIVEIRA, 2009).
Gregorin (2009) afirma que não basta uma
abordagem da história africana para as crianças,
mas se faz necessário o reconhecimento de diferentes culturas para a formação da identidade
dos sujeitos, cabendo ao professor um importante papel na apresentação, narração e discussão de histórias infantis que incluam toda a turma, oportunizando a socialização, informação,
formação e desenvolvimento das habilidades da
criança, a partir da contação e leitura de histórias.
Uma literatura infantil afro-brasileira importante para a formação da identidade da criança é
Histórias de Preta (2002) de Heloisa Pires Lima,
que permite ao leitor conhecer detalhes sobre o
continente africano, especialmente as características que influenciam a formação da identidade
nacional, quebrando estereótipos dos negros,
bem como promovendo a discussões sobre as
relações étnico-raciais e a importância da igualdade social e cultural (ANDRUETTO, 2012).
A obra apresenta Preta, uma contadora
de histórias que questiona amigos e familiares
com perguntas comuns da curiosidade infantil,
como quem determinou as cores das pessoas
ou quantas sementes de frutas as pessoas po-

dem comer, antes de árvores começarem a crescer em suas barrigas (FERREIRA, 2009).
Preta tem uma amiga, Lia, que a acompanha em diferentes situações, além de ser a
responsável por apresentar à protagonista os
livros, representando a figuração da leitura, possibilitando o enriquecimento das narrações e conhecimento da ancestralidade de Preta. Lia também ensina as diferenças culturais e históricas
das sociedades para a protagonista, enfatizando
que não há povos inferiores, mas pluralidade de
crenças e tradições, relatando a riqueza da cultura africana (GREGORIN, 2009).
Outro conto que representa a cultura africana e afro-brasileira, permitindo a construção
da identidade nacional desde a infância é Kofi
e o menino de fogo (2008) de Nei Lopes. Neste
conto, a história de um garoto africano é utilizada para abordar a cultura de diferentes grupos,
relacionando o protagonista aos costumes africanos, o respeito aos sábios idosos, as funções
das pessoas na comunidade, entre outras situações, ilustrado com imagens enriquecedoras
(FERREIRA, 2009).
Kofi é um garoto que vive na década de
1950, em Gana, durante a colonização dos ingleses. Quando criança, o protagonista encontra
um menino branco, chegando de navio até sua
comunidade, caracterizado pelos cabelos amarelos, como um leão, situação que evidenciava
as crenças ouvidas por Kofi de que os brancos
eram pessoas ferozes. Os ancestrais contavam
que as pessoas com pele clara, quando aborrecidas, ficavam vermelhas como o fogo, matando
quem tocasse nelas (LOPES, 2008).
Segundo Oliveira (2009), o garoto Kofi foi
treinado para vencer seus medos e, mesmo assustado com a chegada do estrangeiro branco,
ele decide tocá-lo, a fim de justificar a escolha
da comunidade de Kofi como um chefe. Porém,
quando consegue o contato com o garoto branco, Kofi percebe que sua pele não queima, permitindo ao garoto compreender que o toque em
Kofi não o deixava com tinta preta.
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Após entenderem as particularidades de
cada garoto, eles acabam deixando os preconceitos e estereótipos de lado, decidindo brincar
em uma partida de futebol, momento retratado
pelas ilustrações, que permite a construção do
menino branco a partir do olhar de Kofi e não
o contrário, como de costume nas literaturas
infantis, situação que contribui para a construção da identidade dos ouvintes, possibilitando a
percepção de que as amizades ocorrem a partir
das diferenças, com a troca e a experimentação
(LOPES, 2008).
As narrações também destacam a postura da comunidade de Gana em relação às resistências aos colonizadores ingleses, pois mesmo
recebendo-os, os grupos locais zombam dos
estrangeiros, utilizando dialetos próprios, que excluem aqueles que não são nativos. As relações
étnicas e sociais são estruturadas desde o início
da narrativa (GREGORIN, 2009).
Após a independência de Gana. Kofi consegue ir estudar na Europa, retornando ao país
de origem quando se torna mestre, com uma família e amigos brancos, reconhecendo a necessidade de respeito às diferenças, pois na chegada a sua comunidade, ele é constantemente
questionado por confiar em brancos, abordando
as diversidades (ANDRUETTO, 2012).
A narrativa permite uma leitura dinâmica
às crianças, além de favorecer a aprendizagem
pela cultura e história africana, percebendo as
contribuições para a formação da identidade nacional e pessoal de cada indivíduo. A história faz
menções aos dialetos regionais, tratando características das moradias, alimentação, vestuário e
demais características que compõem a comunidade de Gana (LOPES, 2008).
Uma obra da literatura infantil que homenageia as origens negras brasileiras é Bruna e a
galinha d’Angola (2009) de Gercilca de Almeida,
evidenciando a religiosidade africana e sua influência nas crenças nacionais, além de abordar
a importância da família para a construção da
personalidade e identidade, a partir da cultura e
tradições (SILVA, 2010).

A narrativa é voltada à Bruna, uma garota solitária que gosta de escutar as histórias
contadas pela avó africana, dentre elas, a lenda
de Osun, uma menina parecida com Bruna, que
também é sozinha, até o dia que resolve criar
uma galinha, que se torna sua amiga inseparável
(ANDRUETTO, 2012).
A contação da avó de Bruna é escolhida
para a percepção da menina de que mais pessoas podem ter o mesmo sentimento que ela. A
história passa a representar muitos significados
à garota, até Bruna encontrar uma galinha que
direciona a uma aproximação com outras meninas, possibilitando amizades para a solitária garota. A galinha assume um importante papel na
história, encontrando um baú da avó de Bruna
que contém mais histórias africanas, contadas
para a garota e suas amigas (OLIVEIRA, 2009).
Bruna e as amigas são reconhecidas por
outras pessoas por resgatarem lendas africanas,
ampliando os laços de amizades, influenciando
a comunidade que pertencem. Além das histórias, algumas brincadeiras, costumes, vestimentas e características físicas são mencionados na
narrativa e representadas nas ilustrações, a fim
de proporcionar aos ouvintes as relações com a
cultura e história africana, encontrando as contribuições e influências à identidade afro-brasileira
(FERREIRA, 2009).
Uma das histórias mais conhecidas e
adotadas pelos professores, especialmente da
Educação Infantil é Menina Bonita do Laço de
Fita (1986) de Ana Maria Machado. No conto,
as relações étnico-raciais, o respeito às diversidades e o reconhecimento da cultura africana
para contribuição da formação da identidade nacional e respeito aos negros é evidenciada em
cada uma das páginas da literatura (ANDRUETTO, 2012).
A narrativa aborda a vida de uma menina
negra, caracterizada por sua beleza marcante,
com cabelos e pele escura. Além disso, a menina é evidenciada desde bem cedo pelo empoderamento, cultivado pela mãe, também batalhadora e carinhosa, mencionada por cuidar dos
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cabelos de sua filha, deixando-a bonita, assim
como as princesas dos contos de fadas mais
comuns às crianças (SILVA, 2010).

firma a identidade negra, especialmente quando
menciona o cuidado com os cabelos da menina
e a ancestralidade da família (FERREIRA, 2009).

A menina bonita tem um admirador, abordado com frequência na narrativa, conhecido
como o coelho branco, que tem como características os olhos vermelhos e o focinho nervoso.
Na história, o coelho é encantado pela beleza da
menina, determinando-a como a garota mais bonita que ele já avistou, situação que o faz querer
uma filha coelha pretinha, com a mesma beleza
da menina (FERREIRA, 2009).

Em todos os contos mencionados, a cultura africana e afro-brasileira é mencionada para
abordar as características e particularidades da
história, crenças e costumes africanos, referenciando o negro pela força e protagonismo, de
modo que os brancos da história não se destaquem pela discriminação, mas pela amizade,
familiaridade, interesse pela cultura e demais aspectos, de modo a oportunizar o reconhecimento do ouvinte dentro da literatura (ANDRUETTO,
2012).

Em uma das passagens da história, o
coelho procura a menina bonita e a questiona
sobre o segredo de ser tão pretinha e bela, direcionando à resposta da menina que, com sua
imaginação, afirma diferentes possibilidades,
como ter comido muita jaboticaba ou bebido
café em excesso para ficar pretinha, situação
que força o coelho a tentativas fracassadas para
ficar pretinho como a admirada menina (OLIVEIRA, 2009).
Após insistir em ações para ficar da mesma cor da menina e falhar, mais uma vez o coelho retorna à casa da garota, encontrando sua
mãe, que explica o segredo da família da menina, contando as histórias de antepassados,
abordando a cultura e origens de sua descendência. Neste momento, a mãe afirma ao coelho que a concepção de uma filha pretinha só
ocorreria quando ele encontrasse uma esposa
também pretinha (FERREIRA, 2009).
Em um determinado momento da história, o coelho apaixona-se por uma fêmea pretinha, casando-se e construindo uma família de
diferentes cores, evidenciando as diversidades.
Dentre os filhotes, uma linda coelhinha pretinha
recebe como madrinha a menina bonita, que a
presenteava sempre com um lindo laço de fitas,
assim como a garota (ANDRUETTO, 2012).
A beleza da menina é abordada com frequência na narrativa, destacando as características negras de maneira positiva, sem estigmas,
estereótipos negativos ou referências pejorativas. Assim também, a maneira como a mãe luta
para conscientizar a menina de sua beleza, rea-

Silva (2010) afirma que a escola tem um
papel fundamental na escolha das literaturas utilizadas como estratégia de aprendizagem, desde a Educação Infantil, devendo discutir sobre
os livros previamente, com a equipe gestora,
professores, responsáveis e toda a comunidade
escolar. A adoção de gêneros que apresentem
a identidade e cultura dos negros de maneira
significativa e positiva permite o conhecimento,
respeito às diversidades e quebra de paradigmas que direcionam ao estereótipo étnico-racial
preconceituoso.
Os contos, trabalhos de modo que a cultura africana e afro-brasileira seja evidenciada,
proporciona às crianças reconhecer as especificidades de cada indivíduo, aprendendo a compreender as diferenças desde cedo, com respeito. Cabe ressaltar que a identidade nacional é
composta pela pluralidade cultural, envolvendo
negros, brancos, africanos, europeus e demais
comunidades espalhadas por todo o mundo
(MUNANGA, 2008).
A literatura infantil pode influenciar a construção da identidade das crianças, representando possibilidades de interpretação e discussões,
bem como permitir o desenvolvimento da imaginação, que transforma ficção em realidade,
a partir das relações entre os personagens da
história e o cotidiano da criança, sendo fundamental para a aprendizagem e formação dos indivíduos (OLIVEIRA, 2009).
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O processo de construção da identidade das crianças ocorre por meio da literatura,
devido à possibilidade de desenvolvimento das
capacidades imaginativas, além de favorecer o
conhecimento das diferentes culturas, quando
os contos incluem a diversidade, como o trabalho com narrativas que tratam negros e brancos
sem referências pejorativas, envolvendo todas as
crianças na participação dos gêneros literários,
ampliando o senso crítico e interpretação desde
a infância (MUNANGA, 2008).

Ferreira (2009) ressalta que o trabalho
com histórias de orixás e mitos africanos representa o resgate da cultura negra, além de valorizar a autoestima das crianças, questionamentos
e discussões que direcionam para a conscientização da necessidade de não praticar ações
preconceituosas e discriminatórias, em abordagens por meio de literaturas que estudem a oralidade e preservação da cultura afro-brasileira,
intertextualidade, interpretação, entre outras possibilidades.

Os currículos escolares, desde a Educação Infantil, devem contemplar o trabalho com
tradições, culturas e referenciais simbólicos diversos, buscando a inserção das múltiplas características da identidade brasileira em todo o
processo de ensino-aprendizagem. A cultura e
história africana são importantes nesse processo, devido à representatividade e contribuições
para a formação da cultura nacional (SILVA,
2010).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para Munanga (2008), as literaturas infantis oferecidas às crianças devem caracterizar instrumentos de ruptura com estigmas, estereótipos
e preconceitos, inserindo protagonistas negros
nos contos de fadas, atribuindo importância e
positividade à figura dessas pessoas, sem reduzir sua participação à temática relacionada ao
período de escravidão, ou relacionar suas características negativamente, a fim de reafirmar as
relações étnicos-raciais.
Os professores que atuam com a Educação Infantil que realizam um trabalho significativo com a literatura, encontrando nas histórias
um instrumento de formação e desenvolvimento
para as crianças, precisa estar preparado para
contar as histórias, pois além de um perfil dinâmico, o docente precisa conhecer a história e
cultura africana para abordar as especificidades
das narrativas, tratando as diversidades étnico-raciais com a mesmo interesse dos demais contos, instigando a participação e curiosidade das
crianças (SILVA, 2010).

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, que
abordam a temática escolhida, considerando as
relações étnico-raciais a partir do ensino realizado por meio de contos e literatura africana, que
abordam a valorização da cultura negra.
A construção deste estudo baseou-se em
trabalhos publicados na língua portuguesa, considerando os últimos quinze anos, limitando as
pesquisas às relações entre diversidades e cultura negra, abordando a importância do ensino
das diferenças em sala de aula, direcionando
para a relevância dos contos de fadas e demais
gêneros da literatura na formação do conhecimento, além de estabelecer a aproximação entre
os contos africanos que abordam a valorização
do negro e sua influência no ensino das relações
étnico-raciais. Como objeto de pesquisa, observou-se algumas obras que relatam a beleza negra, a cultura africana e situações de racismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo das décadas, os personagens negros receberam papeis que os inferiorizavam
na literatura infantil brasileira. Os heróis e princesas apresentavam características europeias,
enquanto os negros representavam escravos ou eram destacados pela sexualidade, ingenuidade, entre outros aspectos.
A literatura infantil representa um importante papel no processo de ensino-aprendizagem, devido às possibilidades de desenvolvimento das habilidades, como a capacidade de
interpretação, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e demais situações que auxiliam
na formação da identidade da criança.
Diante desta realidade, a pluralidade da cultura nacional deve ser compreendida pelas
escolas e professores, a fim de escolherem literaturas que abordem as diversidades, além de
tratarem a cultura africana e afro-brasileira a partir da história, crenças, tradições, religiosidade e demais atributos relacionados aos negros de maneira positiva, que promova a conscientização da necessidade de erradicação da discriminação, preconceitos, estereótipos, entre
outros.
As crianças relacionam o que ouvem nas literaturas à realidade, encontrando em contos tradicionais a referência de que a beleza dos negros não é significativa, assim como seu
papel na sociedade. Sendo assim, a literatura afro-brasileira permite a construção de uma
identidade infantil a partir de pluralidade cultural, em que os protagonistas negros são valorizados e adquirem espaços nas narrações.
Algumas obras foram analisadas para relacionar as características da narrativa, buscando nos contos a caracterização da cultura negra, como Histórias de Preta, abordando as
tradições e religiosidade africana; Bruna e a galinha d’Angola, que menciona o respeito às
diferenças; Menina Bonita do Laço de Fita, que trata a beleza negra; Kofi e o menino de fogo,
abordando a amizade em meio às diversidades.
A valorização da cultura negra é evidenciada nos contos analisados, de modo que os
protagonistas afirmam seu pertencimento social, não limitando a narração às características
dos negros, mas proporcionando às crianças o reconhecimento de sua realidade nas literaturas, em que pele e cabelos escuros são bonitos, as relações étnico-raciais são respeitadas,
culturas são abordadas, religiões reconhecidas, entre outros
aspectos que permitem a construção da identidade infantil.
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O ELO ENTRE A NATUREZA E A ARTE: EXPERIÊNCIAS COM
CRIANÇAS PEQUENAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RESUMO: O artigo faz uma breve discussão sobre a importância da arte na a Educação
Infantil, apontando em seguida a relação entre arte e natureza para as crianças pequenas.
Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a relação entre a arte e a
natureza, mostrando como ela é importante para o desenvolvimento integral das crianças. Assim como as interações e as brincadeiras, as vivências exploratórias valorizam a
oportunidade de expressão e são fundamentais para as ações pedagógicas nas unidades educacionais. A partir do relato de práticas pedagógicas com crianças pequenas
que aconteceram em um CEI (Centro de Educação Infantil) da rede municipal de São
Paulo, foi possível constatar que na Educação Infantil os processos artísticos envolvem
diferentes linguagens, os sentidos, as experiências, as investigações, as descobertas, o
protagonismo infantil, a escuta e a intencionalidade docente.

Palavras-chave: Arte; Natureza; Crianças; Experiências; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO
“Os pequenos nos convidam a experimentar.
Eles têm a arte dentro de si.
Eles criam arte.
Eles nos dizem algo.
Algo que perdemos.
Algo atraente e sedutor.
Algo que reconhecemos.
E que não podemos explicar.
Tudo é muito maior.
Para as crianças pequenas existe uma conexão direta
entre vida e obra.
Essas coisas são inseparáveis” (ANNA MARIE HOLM).

O

presente artigo reflete sobre a importância da arte e da natureza na Educação
Infantil, a fim de propor reflexões acerca do modo de vida das crianças atualmente, de como elas se expressam, da importância das educadoras escutarem
suas crianças para propiciar vivências e experiências mais significativas, valorizando e reconhecendo a importância do protagonismo infantil em suas práticas pedagógicas.
Considera-se que São Paulo é uma cidade predominantemente urbana, por isso, é
fundamental uma reflexão sobre o modo de vida e de desenvolvimento das crianças nas
cidades. Percebe-se que a vida nas grandes cidades relacionada com o avanço tecnológico
ocasiona um distanciamento da natureza e da noção de pertencimento à ela por parte não
somente das crianças como dos adultos também.
Segundo o Programa Criança e Natureza e a Sociedade Brasileira de Pediatria (2019),
o contato com a natureza melhora todos os marcos mais importantes de uma infância saudável como, imunidade, memória, sono, capacidade de aprendizado, sociabilidade, capacidade
física, estimula todos os sentidos, favorece vínculos sociais, inspira momentos de concentração e contribuiu significativamente para o bem estar e desenvolvimento integral das crianças
e jovens. Além disso, o brincar ao ar livre também contribui para a conservação da natureza
e desperta o consumo crítico consciente.
Afirma-se que as evidências encontradas em estudos recentes apontam que os benefícios são mútuos: assim como as crianças e adolescentes precisam da natureza, a natureza
precisa das crianças e jovens. Para a pesquisadora Maria Isabel Amando de Barros (2018),
não é somente responsabilidade das famílias propiciar e ofertar momentos os quais as crianças estejam em contato com a natureza vivenciando as diferentes possibilidades, mas também das unidades escolares:
Acreditamos que as crianças têm o direito de experimentar, aprender, brincar, explorar,
se esconder e se encantar com a - e na - natureza, e que os esforços para que isso de fato
aconteça devem ser de responsabilidade dos diferentes setores da nossa sociedade, incluindo as escolas (BARROS, 2018, p.59).
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Para propor momentos os quais as crianças não somente estejam em contato com a
natureza, mas também sintam-se parte dela, participando ativamente do processo e da construção do planejamento de forma significativa, é fundamental a escuta atenta por parte dos
educadores que estão envolvidos com aquelas crianças e que façam parte de sua rotina no
ambiente escolar. Quando as crianças estão presentes nas unidades escolares, é necessário
um olhar atento, observações específicas, ver, ouvir e sentir as crianças que se expressam
de diferentes formas:
É fundamental ouvir as crianças por meio de suas diversas linguagens, afinal são elas
que vão de fato habitar o espaço escolar. Perguntar e sobretudo observar onde, como, quando, com quem e com que materiais elas brincam levará a muitas pistas de como o espaço
pode ser melhor aproveitado. As crianças podem (e desejam!) contribuir com a transformação ou desenho dos espaços formas de expressão que vão muito além da palavra, como
os gestos, os grafismos, o brincar e também as narrativas orais e escritas (BARROS, 2018,
p.40).
Considera-se que uma das linguagens da criança é o brincar e, ao explorar, interagir e
brincar com elementos da natureza há um encontro com a arte. Constatar e analisar esse elo
entre a natureza e arte em vivências com crianças da primeira infância, entre 2 e 3 anos, de
um CEI (Centro de Educação Infantil) no município de São Paulo é o principal objetivo deste
artigo.
No cotidiano das instituições de educação infantil ainda é comum ver crianças pequenas sentadas com um papel e tinta a sua frente, ou uma folha com alguma imagem impressa
para ser colorida. Contudo, essa prática não significa fazer arte considerando que a criança
não se expressa livremente e de forma natural e original.
De acordo com Barbieri (2012), é necessário haver uma relação com as cores, um
diálogo com as imagens que estão sendo criadas e, para as crianças pequenas, a autora
considera que a relação com a natureza, com a cidade e com as obras de arte são similares.
As variadas indagações, questionamentos e perguntas investigativas das crianças são parte
do processo criativo de um ateliê.
A autora também afirma que tudo isso é cultivado e aprendido pelas crianças. Sendo
assim, é importante perceber e reconhecer as potencialidades que existem na infância e propiciar momentos exploratórios e investigativos que envolvam a natureza e a arte a partir da
escuta das crianças.
Neste artigo há algumas reflexões envolvendo autores, outras pesquisas e documentos
sobre a importância da arte na Educação Infantil, a natureza e o brincar, a importância da
escuta atenta e o relato de uma prática pedagógica realizada em 2019. Ao relatar as ações
dessa prática foi desenvolvido um percurso considerando as curiosidades, a escuta, o planejamento e as investigações feitas pelas crianças e pela professora, que se tornou pesquisadora no meio do caminho. Dessa forma, é possível fomentar o relato/prática com o referencial
teórico. Por fim, as considerações finais são apresentadas com uma análise sobre a pesquisa
realizada.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E A ARTE
A arte é uma das formas mais antigas do
ser humano expressar sentimentos, sensações,
emoções, percepções de mundo e até mesmo
inquietações e questionamentos. Afirma-se que
a arte contribui com o desenvolvimento das
crianças, tanto expressivamente, como para a
construção de sua poética pessoal, para o desenvolvimento de sua criatividade, sua imaginação, formando um ser sensível, que sente, vê,
observa, lê, aprecia e experimenta o mundo com
um outro olhar. Partindo desse pressuposto, é
importante pensar em como a arte faz parte da
vida cotidiana das crianças nas unidades educacionais considerando o tempo, os espaços,
as materialidades e as diferentes linguagens nas
expressões artísticas:
Ao longo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, bebês e crianças precisam de tempo e vivências para ampliar
suas formas de ver, conceber e expressar o mundo por meio das diferentes linguagens que integram arte e ciência no
complexo processo de apropriação e
construção de conhecimento que envolve
curiosidade, observação, atenção, percepção, pensamento, investigação, interpretação, criação de hipóteses, imaginação e elaboração de teorias explicativas
daquilo que vivem e observam. Tudo isso
resulta em significativas aprendizagens
que só acontecem pela atitude ativa da
criança no meio social quando esta é tratada como sujeito capaz de realizar tudo
isso (CURRÍCULO INTEGRADOR DA INFÂNCIA, 2015, p.7).

O documento Orientações Curriculares:
Expectativas de Aprendizagens e Orientações
Didáticas para Educação Infantil (2007) também
considera essa pluralidade ao afirmar que “as
linguagens artísticas apoiam as crianças na ampliação de sua sensibilidade e capacidade de
lidar com sons, ritmos, melodias, formas, cores,
imagens, gestos [...]”.

De acordo com Holm (2007), o desenvolvimento da criação artística não é algo que
ocorra de forma isolada e sim, num contexto amplificado que envolve as diferentes linguagens, o
corpo, as brincadeiras, os ambientes e espaços,
os materiais e até mesmo a convivência com o
outro:
Quando se trabalha com a primeira infância, arte não é algo que ocorra isoladamente. Ela engloba: controle corporal, coordenação, equilíbrio, motricidade, sentir,
ver, ouvir, pensar, falar, ter segurança. E
ter confiança, para que a criança possa
se movimentar e experimentar. E que ela
retorne ao adulto, tenha contato e crie junto. O importante é ter um adulto por perto,
participando e não controlando. As crianças pequenas procuram adultos para desenvolver sua linguagem artística (HOLM,
2007, p.12).

A autora também afirma que o desenvolvimento da criação artística vai se tornando cada
vez mais interessante, à medida que a criança vá
dominando melhor seus movimentos. Isso também significa que é preciso dar às crianças os
materiais necessários, a fim de que ela possa
desenhar e mostrar a si mesma para os adultos
que ela própria é capaz de definir os movimentos.
Segundo Coleto (2010) a arte é vista e
sentida de maneiras diferentes por crianças e
adultos. Para o adulto está associada ao belo,
às exposições, aos museus, à estética. Já para
a criança, a arte é uma forma de se expressar,
considerando que é natural da criança interagir e
vivenciar com o mundo de forma lúdica, fazendo
o que lhe dá prazer e satisfação.
Constata-se que a experimentação e as
pesquisas fazem parte dos processos artísticos
na infância. Nesse sentido, é possível considerar
que a expressão infantil nas artes visuais ocorre
em experiências que começam de forma exploratória e investigativa, isto é, os pequenos agem
sobre as materialidades descobrindo suas possibilidades por meio de diversas ações como,
tocar, apertar, observar, sentir, cutucar, levantar,
jogar, bater, apertar, misturar, transformar, entre
outras explorações.
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Sobre as vivências e experiências proporcionadas às crianças, o Currículo Integrador da
Infância Paulistana (2015) aponta que é importante considerar que o brincar, as proposições
práticas e a arte são formas fundamentais de
interação humana, de expressão, de aprendizagem, de envolvimento afetivo e de formação da
inteligência e da personalidade.
É importante que as crianças participem
das vivências frequentemente, e que a professora proponha o momento vivenciado mais de
uma vez, considerando o interesse das crianças
e a intencionalidade docente. Dessa forma, a
proposta torna-se mais significativa. Ao interagir
com os materiais e explorá-los, as crianças começam a construir uma vivência artística e criativa mais profunda.
Nesse sentido, ao explorar as materialidades disponibilizadas pelas professoras, os bebês e as crianças se apropriam do fazer e começam a ter intencionalidade na ação dada para
criar ou se expressar. Para Tubenchlak (2020) a
educadora é a pessoa que irá planejar e organizar as propostas de acordo com os espaços
e materiais que serão oferecidos. É importante
que a educadora se retire do eixo central da proposta e reflita se as ações que são propostas
são de “arte para bebês” ou “arte com bebês”,
colocando os bebês e crianças como protagonistas e participantes de todo processo artístico
proposto.

UM OLHAR PARA A NATUREZA E A
ARTE
De acordo com Girardello (2011) o papel
dos adultos como mediadores entre a criança e o
ambiente físico e o clima social criados pela família
ou pelas instituições educativas fazem diferença na
qualidade da vida imaginativa dos pequenos.
Afirma-se que os primeiros materiais que
são experienciados pelas crianças e bebês são os
elementos da natureza, antes mesmo de entrarem
em contato com os materiais artísticos como tinta, papel, pincel, entre outros. É possível constatar essa afirmação a partir da arte rupestre, a qual
usavam-se elementos naturais como as rochas

das cavernas para a expressividade de determinados povos durante um período histórico.
Considera-se o espaço como educador,
nesse sentido, a natureza também pode ser considerada como educadora com sua riqueza de materialidades, sensorialidades e plasticidade. Ela é
fonte de conhecimento, exploração e descobertas,
além de favorecer a expressividade através das
múltiplas linguagens.
Segundo Cocito (2016), “propiciar às crianças o contato com a natureza é permitir que ela
amplie o seu “ser no mundo”, que aprenda a preservar o meio em que vive, que tenha atitudes sustentáveis e conscientes com relação ao meio ambiente”.
Alguns documentos oficiais importantes
garantem e reconhecem a importância do contato
dos bebês e crianças com a natureza na infância
nas instituições escolares. Alguns deles: Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil
(2010), Currículo Integrador da Infância Paulistana (2015), Base Nacional Curricular Comum para
Educação Infantil (2018) e o Currículo da Cidade
de São Paulo: Educação infantil (2019).
Propor momentos e vivências os quais bebês e crianças explorem os elementos da natureza
através dos seus sentidos, seja pelo cheiro, texturas, temperaturas, aromas, olhares, sons ou ruídos
são experiências muito significativas e que deixam
de lado os ‘brinquedos de plástico’ para a exploração do que é natural:
A riqueza das experiências sensoriais é
uma das características desejáveis em um
ambiente escolar, e a qualidade e diversidade sensorial dos materiais deve ser uma
preocupação na seleção dos elementos
presentes. Nesse sentido, brinquedos e
utensílios de plástico, borracha EVA (mistura de etil, vinil e acetato) e materiais descartáveis de baixa qualidade devem ser
evitados. Sempre que possível oferecer às
crianças brinquedos de madeira, utensílios
de cozinha de louça, madeira ou metal e
muitos elementos naturais como pedras,
folhas, galhos, conchas (PROGRAMA
CRIANÇA E NATUREZA E SOCIEDADE
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019).
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Para Tubenchlak (2020), os materiais
naturais passam pelos ciclos de vida e morte.
Dessa forma, assume-se que um trabalho de
arte não precisa durar para sempre, destacando
como mais importante e essencial novamente os
processos de criação e expressividade, e não
um ‘produto final’ de um projeto desenvolvido.
Considerando que a arte também proporciona momentos de liberdade de expressão,
exploração e autoconhecimento, sua relação
com a arte é complementar em relação à multissensorialidade e ao encantamento das crianças com as descobertas de coisas simples, mas
com grandes significados e aprendizados surpreendentes,
Na natureza, o corpo e os sentidos das
crianças estão totalmente despertos,
abertos às diferentes sensações táteis,
gustativas, olfativas, visuais, sonoras que
a natureza em si possibilita, como as experiências de entrar no mar; de ouvir os
sons dos ventos e dos pássaros; de sentir
cheiro de terra molhada ou de uma flor.
Ao estimular os sentidos, o contato com a
natureza possibilita o desenvolvimento da
sensibilidade e dos órgãos de percepção
da criança, aspecto fundamental para que
ela cresça saudável e integralmente (MEIRELLES, 2015, p. 64).

RELATO DA PRÁTICA: EXPERIÊNCIAS, INVESTIGAÇÕES E DESCOBERTAS
COM CRIANÇAS PEQUENAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
A seguir, relato algumas práticas pedagógicas que foram desenvolvidas ao longo do segundo semestre de dois mil de dezenove, com
o projeto “Descobertas de jardim” em um CEI
(Centro de Educação Infantil) da rede municipal
de São Paulo situado na Zona Leste, que atende
crianças de 0 a 3 anos, o qual faço parte da
equipe docente.

As ações aconteceram em uma turma do
Mini Grupo I, com doze crianças entre dois e
três anos. Em algumas observações nos meses
de junho e julho, foi possível perceber a intensa
curiosidade e o interesse por bichinhos e elementos naturais na área externa da unidade escolar (parque e solário) por parte das crianças.
Sobre a importância da escuta e da sensibilidade em ouvir o outro:
Escutar para conhecer o outro, para reconhecer sua singularidade, sua potência,
seus interesses, necessidades e emoções. E poder, assim, repensar nossas
atitudes e propostas com relação aos outros. Aquele que escuta, silencia, observa,
coloca-se a serviço do outro, respeitar,
acolher. Abre-se para aprender, para o
desconhecido, para o inesperado. Está
presente. Se escutarmos antes de educar, poderemos então ir além da simples
transmissão de conhecimento e potencializar o que há de mais essencial e único
no outro, caminhando para uma relação
mais equilibrada (FRIEDMANN, 2020,
p.134).

Durante esse período de observação, eu
registrei com fotografias as descobertas que as
crianças faziam enquanto exploravam os espaços. Depois eu revelei as fotografias e levei para
uma roda de conversa, a fim de fazer o levantamento de hipóteses sobre o que as crianças
encontraram pelo parque e muitas curiosidades
também foram levantadas, mostrando um caminho por onde o projeto poderia seguir.
O Currículo da Cidade de São Paulo
(2019) aponta que “As crianças e os bebês, em
suas brincadeiras, investigações e conversas,
fornecem pistas que, se forem ouvidas, poderão
ser o prenúncio de projetos interessantes.”
É importante pontuar que esse projeto
(Descobertas do jardim) é de autoria própria das
crianças, e as etapas foram desenvolvidas de
acordo com os interesses e os questionamentos
delas. Mas também foram propostos momentos
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fundar o conhecimento e fomentar as investigações das crianças. Dessa forma, é possível planejar com as crianças e não apenas para elas.
De acordo com o Currículo da Cidade de São
Paulo (2019):
A criança é ativa e protagonista, que
aprende ao brincar e interagir com os
seus pares, com os adultos e com a cultura. Desse ponto de vista, bebês e crianças
em atividade são o foco central do trabalho pedagógico, tendo a narrativa como
fio articulador da vida em grupo. Para
isso, a escuta, a observação, o compartilhamento e o registro de narrativas por
parte da(o) professora(or) e das crianças
são imprescindíveis (SÃO PAULO, 2019,
p.140).

A seguir compartilho alguns momentos
que traduzem a experiência de escuta e de planejamento coletivo com as crianças. Em uma
manhã, uma criança encontrou uma minhoca ao
lado de um brinquedo no parque, logo me chamou e avisou ao restante do grupo que começou a se organizar em volta da minhoca.
Ela se deslocava com movimentos amplos, chamando mais ainda a atenção dos que a
assistiam. Dessa forma, começamos uma investigação onde as crianças levantaram hipóteses,
comentaram, trocaram informações e curiosidades entre si e comigo. Nesta semana havia planejado proposições sobre a joaninha mas, não
poderíamos deixar essa oportunidade passar e
investigamos a minhoca durante aquela semana.
Outro momento aconteceu em um dia de
outubro o qual uma professora encontrou uma
borboleta morta em um dos espaços do CEI. Ao
me ver logo ela lembrou do projeto e me entregou. Pensando em como aproveitar aquela situação naquela semana, propus a observação da
borboleta com lupas em um espaço organizado
no parque. As crianças investigam a borboleta e
descobriram que ela não tem mãos e sim asas,
ela também tem antenas e pelos, entre outras
descobertas.

E a Dona Aranha, a qual iríamos investigar, ficou para outro momento. A lupa começou
a fazer parte da nossa rotina tornando-se uma
ferramenta muito potente e, sempre que queríamos observar algo com mais atenção, as crianças usavam-na e faziam as suas investigações.
Como ao encontrar uma lagarta, um tatu bolinha
ou coloridas flores pelo parque após uma ventania que também fez parte da brincadeira.
Para auxiliar nas investigações dos bichinhos, um dos livros escolhidos foi ‘Olha que eu
viro bicho...de jardim!’ (2018), de Lalau (Lázaro
Simões Neto) e Laura Beatriz (Laura Beatriz de
Oliveira Leite de Almeida). Cada página do livro
revelava um bichinho diferente, e investigamos
um por vez, admirando a poesia de Lalau, os
traços vibrantes de Laura Beatriz e descobrindo
curiosidades sobre os hábitos desses pequenos
e tão interessantes animais. As histórias lidas ou
contadas também fizeram parte dos momentos
de pesquisa, encantamento e descobertas das
crianças.
Pensando que nas áreas externas como o
jardim e o parque, as crianças também encontraram outros elementos naturais, compartilho
minhas observações e ações seguintes. Em um
dia com bastante vento, brincávamos no solário e algumas crianças começaram a observar
curiosamente as folhas secas caindo das árvores e logo começaram a pegar algumas e me
mostrar. Algumas crianças começaram a fazer
chuva de folhas, outras encheram o bolso do
meu avental, outras amassavam as folhas e observavam o som ou a transformação que ocorria.
Ao observar essas ações, levei uma cestinha para a turma, que se tornou a nossa “cestinha dos tesouros”. Sempre que íamos a algum
espaço externo levamos a cesta e, se houvesse
o interesse em coletar, pegar, levar, guardar algum elemento natural que encontrassem soltos
pelo chão (folhas, gravetos, flores, vagens secas, pedrinhas, entre outros), as crianças colocavam dentro da cesta e depois levavam para a
sala referência. As crianças eram responsáveis
pelo cuidado, manuseio e transporte da cesta e
se revezavam nessa prática. Dessa forma, elas
se reconheciam como protagonistas da própria
aprendizagem e também faziam parte das situações envolvendo resoluções de conflitos.
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Partindo dessa escuta e observação sobre o interesse e curiosidade das crianças, foram propostos momentos de exploração de elementos naturais em outros contextos como, ao
brincar de comidinha com panelinhas, folhas,
pedras, sementes e gravetos. As crianças coletam esses elementos do chão do parque e do
solário. Esse momento de coleta se tornou uma
brincadeira frequente entre as crianças. Depois
usavam as materialidades que tinham dentro de
uma casinha de madeira no parque, como panelinhas de alumínio, colheres, sentavam-se nas
cadeiras ao redor de uma pequena mesa e faziam uma refeição.
Essa brincadeira aconteceu com frequência e é uma das preferidas das crianças. Frequentemente elas me convidavam para sentar
junto a elas e me ofereciam ‘um suco’, ‘macarrão’, ‘uma comida’ e eu sempre interagia e participava da brincadeira. Esses momentos também me fizeram resgatar algumas memórias da
minha infância, dos meus brincares, interações
com a natureza e com a arte. Segundo Tubenchlak (2020, p. 22), esse exercício pode ser um
dos caminhos para um processo de formação
continuada dos profissionais da educação. Não
apenas de autoconhecimento, mas sobretudo,
de autoformação”.
Em outro momento propus usar folhas que
haviam sido recolhidas previamente para que as
crianças explorassem com tinta e papel. É importante pensar na organização do espaço em
uma proposta como essa. As folhas, as tintas e
os papéis escolhidos já devem ser organizados
previamente no espaço adequado. Nessa proposta utilizamos uma sala de artes para a experiência. As crianças exploraram as folhas como
‘pincel’ ou ‘carimbo’, passando a tinta e depois
colocando sobre a folha de papel branca. O Currículo da Cidade de São Paulo (2019) pontua
que:

É fundamental entender a organização
do espaço como um parceiro pedagógico da(o) educadora(or), no qual diferentes materialidades serão disponibilizadas
para as interações infantis. Assim, a prática pedagógica se alia à ação descentralizadora do adulto. A riqueza desses
espaços está vinculada aos objetos, às
imagens, aos materiais presentes e às
elaborações que os bebês e as crianças
fazem em seu uso que permitem múltiplas
e imprevisíveis respostas às ações das
crianças sobre eles (SÃO PAULO, 2019,
p.134).

Outra proposta muito significativa foi a colagem com folhas e gravetos. Alguns dias antes
da realização dessa proposta, as crianças recolheram os elementos naturais pelos espaços e
deixaram na cesta em nossa sala de referência.
Nessa semana também tivemos a participação
de uma das funcionárias da limpeza da unidade, que ajudou as crianças a recolher algumas
folhas secas e gravetos espalhados pela área
externa.
As crianças também apreciam brincar e
explorar a areia, tocando, sentindo, vendo e descobrindo diferentes sensações e propiciando a
multissensorialidade. Tubenchlak (2020) salienta que os bebês e as crianças anseiam por ver
com as mãos, colocando a boca, sentindo o
cheiro, chacoalhando e até mesmo batendo as
diversas materialidades em busca de sons ou
outras reações desconhecidas.
Em outro momento a proposição foi a
exploração de um material diferente para esse
grupo de crianças, a argila. Em um primeiro momento as crianças demonstraram estranheza,
pois nunca haviam explorado tal material. Aos
poucos sentiram-se cada vez mais curiosas e
tocaram a gelada argila, molhavam as mãos e
continuavam a manipular essa diferente massa,
explorando sua textura, as diferentes formas que
iam sendo criadas e se conectando cada vez
mais com o material. Algumas crianças sentiram
a necessidade de lavar as mãos e outras permaneceram mais tempo explorando as diferentes
possibilidades.
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Durante essa vivência, foi sugerida a construção de um grande formigueiro, algo que as
crianças já haviam visto no parque. As crianças
também usaram palitos de madeira para explorarem e criarem os caminhos das formigas. Considerando que a argila se assemelha à massa
de modelar, material que faz parte da rotina da
unidade, as crianças também quiseram criar minhocas, manuseando e girando a argila na mesa.

Os bebês e as crianças, desde o seu nascimento, fazem parte ativa do próprio processo de crescimento. Nas suas interações, colocam-se em relação com outras
pessoas, objetos, linguagens, isto é, com
os modos de funcionamento da sua cultura, e vão se constituindo subjetivamente
como seres humanos pertencentes a um
território (SÃO PAULO, 2019, p.69).

Ao longo do projeto, as famílias também
se envolviam com as descobertas das crianças.
É possível observar uma situação em que o envolvimento das famílias contribuiu na ampliação
das experiências vividas na unidade escolar na
prática relatada a seguir. Conversei com as famílias sobre o projeto que estava sendo desenvolvido e propomos que no percurso de casa para
o CEI ou vice e versa, as crianças e seus responsáveis coletarem os elementos da natureza
(que já estavam soltos) que encontrassem pelo
caminho e trouxessem para compartilhar com as
outras crianças em um determinado dia.

Nessas propostas as crianças expressaram-se artisticamente, exploraram e experienciaram os elementos naturais misturados com
outros materiais como a cola líquida, papéis de
diferentes texturas, areia e tintas coloridas. Foi
possível observar a construção do conhecimento partindo das investigações e experiências vivenciadas pelas crianças.

Foi perceptível a empolgação das crianças ao chegar com seus elementos, contando
o que trouxe, onde encontrou e quem ajudou.
Após conhecermos e explorarmos os elementos
naturais levados pelas crianças e famílias (folhas
de diferentes tamanhos e cores, flores, gravetos,
conchas, pedras e pedrinhas) as crianças foram
convidadas a criarem mandalas com a colagem
desses elementos.
Essa proposta foi muito significativa e, ao
realizar as colagens, as crianças faziam comentários relacionando os elementos que usavam
sobre onde haviam encontrado e quem ajudou
a encontrar os elementos. A partir dessa prática
constata-se que as diferentes interações (com
os pares, com o grupo, com as materialidades,
com os espaços, com os adultos) são fundamentais para as aprendizagens das crianças e
contribuindo também para seu desenvolvimento. O Currículo da Cidade de São Paulo (2019)
aponta:

A participação e o envolvimento das crianças são indispensáveis no planejamento e desenvolvimento das propostas, considerando
suas potencialidades e especificidades. Sobre
a importância de considerar a criança como
construtora ou produtora de cultura, que faz uso
dos sentidos para sentir, perceber e descobrir o
mundo, destaca-se que:
Ao ser considerado um sujeito ativo e participante, a criança, desde o nascimento, relaciona-se com o mundo por meio de uma multiplicidade de linguagens. Os sons, as imagens,
as percepções táteis e olfativas, o paladar e os
movimentos fazem parte de sua vida de maneira orgânica. Ao ser inserido em determinados
contextos, o bebê pode ser público das ofertas culturais, produzir e participar de processos
artísticos, tocar e ser tocado, se entregando e
seguindo rumo à construção de sua autonomia
(TUBENCHLAK, 2020, p.21).

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

400

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No início do artigo foi feita uma discussão sobre a importância da arte na educação infantil
considerando não somente a arte como um eixo curricular a ser ensinado ou trabalhado nas unidades escolares, mas como um processo que permite à criança expressar seus sentimentos e sensações através das diferentes linguagens artísticas.
Afirma-se que a arte contribui para o desenvolvimento integral das crianças. É importante
pontuar que os bebês e as crianças se relacionam com o mundo através de múltiplas linguagens,
não são sujeitos passivos, mas sim produtores e produtoras de cultura que estão constituindo suas
identidades e relações sociais a partir das experiências vividas.
É fundamental que as unidades educacionais promovam momentos de interações de crianças e bebês com seus pares, com o seu próprio grupo, com diferentes ambientes e materialidades.
Dessa forma, há o acolhimento e a escuta das suas necessidades, seus interesses, suas emoções,
suas histórias e seus desejos (CURRÍCULO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2019, p. 89).
Considerando as discussões feitas posteriormente no artigo, constata-se que há uma necessidade emergente de reconectar as crianças com a natureza. Contudo, não é somente as famílias
que devem proporcionar esse contato, entre outras instituições envolvidas, também é importante
pensar em como as unidades educacionais e suas professoras contribuem para essa interação
entre a criança com a natureza. Se nas unidades de educação infantil considera-se o espaço como
educador, é importante também reconhecer a natureza como educadora e fonte de aprendizados.
Logo depois foram apresentadas práticas pedagógicas realizadas em um CEI (Centro de Educação Infantil), com doze crianças na faixa etária de dois e três anos do Mini Grupo I, acompanhadas
da professora que se tornou pesquisadora em meio ao processo de observações e investigações.
Pontua-se que o projeto desenvolvido nas práticas, não foi sugerido pela educadora, ele surgiu do
interesse e das curiosidades das crianças em consonância com a escuta realizada. Segundo Friedmann (2020):
Ao escutar e observar, nos aprofundamos para compreender o não dito, o que está por trás
e por baixo, nas profundas camadas do inconsciente. Esse é o maior desafio: ler os bastidores e
os significados do brincar, da arte, dos corpos, das doenças, das reações e comportamentos das
crianças. Com muita delicadeza para não sair ‘interpretando’, mas considerando nossos insights e
o simbolismo das manifestações infantis. Olhar o que pode parecer pequeno com muito cuidado e
atenção, e compreender que, ao escutar uma criança, escuto e observo também a minha criança
interior (FRIEDMANN, 2020 p. 134).
Outra questão importante que foi destacada no relato das práticas é o protagonismo das
crianças no planejamento pedagógico da educadora. Quando o planejamento é flexível e reorganizado de acordo com as observações feitas das crianças, ele se torna um planejamento feito com as
crianças e não somente para as crianças.
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Essa ação é fundamental para que as propostas sejam mais significativas considerando a
criança ativa e protagonista. Contudo, é necessário destacar que em todo desenvolvimento do
projeto, do planejamento e das proposições também há o protagonismo docente. A professora faz
a escuta e posteriormente pesquisa, planeja, faz outras escutas e reorganiza o planejamento e as
ações pedagógicas constantemente.
Partindo da compreensão de que o espaço pode ser um outro educador, ressalta-se a importância da organização tanto dos espaços como das materialidades nas unidades escolares. “O
professor é a pessoa que planeja, organiza as propostas a partir dos espaços e materiais que serão
oferecidos, assumindo sua autoria e desenvolvendo sua criatividade, análogas ao movimento que o
artista faz ao criar seu trabalho de arte” (TUBENCHLAK, 2020, p.33).
Além disso, observa-se a importância da interação e da convivência das crianças com a natureza, tão rica em possibilidades e potencialidades. Os elementos naturais proporcionam momentos
de muitas pesquisas para as crianças, onde uma pequena folha torna-se algo muito valioso que
merece ser apreciado, observado e explorado através das diferentes linguagens,
A natureza traz em si desafios físicos e estéticos que mobilizam as crianças a se aventurar. A
lama, a areia as pedras, seus formatos e cores, seus pesos, temperaturas; as plantas, suas folhas,
sementes, troncos e talos, raízes com diferentes texturas, cheiros, cores e tamanhos; e os animais
que habitam esses lugares: os insetos com seus ruídos peculiares, suas cores e formatos; os diferentes relevos, as topografias: rios montes, barrancos, planícies. Enfim, um universo de possibilidades a
serem observadas e investigadas, a serem brincadas, que nos levam ao sentimento de comunhão.
Somos parte da natureza, e podemos e devemos nos religar a ela (BARBIERI, 2012, p.116).
As experiências que foram expostas e relatadas neste artigo expressam uma forma de explorar, conhecer e de vivenciar a natureza e a arte de maneira potente, encantadora e intensa pelas
crianças. É importante refletir que foi um projeto desenvolvido considerando a realidade, as especificidades, as necessidades e os interesses daquele grupo de crianças, além das intencionalidades e
o olhar da professora.
A partir das práticas pedagógicas apresentadas e considerando o embasamento teórico nas
discussões, foi possível constatar que na Educação Infantil os processos artísticos são multissensoriais e envolvem as diferentes linguagens, as experiências, as investigações, as descobertas, o
protagonismo infantil, a escuta e a intencionalidade docente.
Além disso, a natureza e toda sua potência deve ser pensada nas unidades educacionais
como parte integrante e constante das interações, brincadeiras e momentos da rotina, a fim de reconectar o bebê e a criança com a sua própria essência, o ser natural, contribuindo com seu desenvolvimento e confirmando que, assim como as crianças e bebês precisam da natureza, a natureza
também precisa dos bebês e das crianças.
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PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DOS ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
RESUMO: O presente artigo aborda sobre o processo de alfabetização e a aquisição de
aprendizagens e construção dos conhecimentos dos estudantes que apresentem deficiência intelectual. Para isso, o artigo inicia refletindo sobre a inclusão e a participação dos
docentes neste processo contemplando as necessidades dos estudantes com deficiência
no cotidiano educacional com vistas a organização de práticas pedagógicas adequadas
a seus desenvolvimentos. Em continuidade, expõe sobre a forma de aprender dos deficientes intelectuais ressaltando que para se alfabetizar não há nada que difere dos outros
estudantes, evidenciando a importância do docente neste cenário de forma a contribuir
para a construção do conhecimento mediante a organização de práticas pedagógicas
que sejam pautadas na diversidade de estratégias metodológicas. Em sequência, o artigo traz o docente como mediador do processo de ensino-aprendizagem que tem dentro
das suas responsabilidades a busca por formação continuada para ser capaz de ofertar
um ensino qualificado que permita aos estudantes com deficiência intelectual se alfabetizarem. Conclui enfatizando a importância dos docentes de se conscientizarem que os
estudantes com deficiência intelectual possuem capacidades para aprenderem a escrever
e ler e que os desafios se dão em suas limitações que não devem ser utilizadas como
justificativa para a ausência de práticas pedagógicas coerentes e adequadas para a aquisição de tais aprendizagens. Traz por objetivo propiciar aos docentes reflexões a respeito
da alfabetização dos estudantes com deficiência intelectual, primando pela busca de
apropriação de conhecimentos voltados a esta temática de modo a qualificar a educação
ofertada a este público. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Formação Docente; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo aborda sobre o processo de aquisição das habilidades inerentes a leitura e a escrita e a capacidade de construção do conhecimento sobre
a funcionalidade e importância destas na inserção do sujeito na sociedade letrada em que se encontram inseridos com foco nos estudantes com deficiência intelectual,
apontando para o docente como principal responsável pela articulação de práticas pedagógicas que contemplem as necessidades destes estudantes e garantam seus direitos de
aprendizagens.
Na atualidade são perceptíveis movimentos em prol da inclusão de todos os sujeitos na
escola para que tenham a oportunidade de acesso a um ensino de qualidade que favoreça
a formação cidadã e transformadora do meio social. Não só as diversidades precisam ser
evidenciadas no contexto educacional, mas também as especificidades de cada estudante.
Neste cenário, a inclusão dos estudantes que possuem deficiência intelectual é evidente mesmo que, por vezes, ainda é possível visualizar em muitas escolas, as dificuldades dos
docentes e demais profissionais de educação de reestruturar em ações que favoreçam seu
desenvolvimento.
É de conhecimento que os estudantes com deficiência intelectual apresentam limitações muito particulares, porém se chega um momento de que tais limitações não possam
sufocar suas capacidades, capacidades essas de aprenderem, de se relacionarem com meio
com outro, de constituírem conhecimentos.
Na sociedade vigente que esses estudantes se encontram inseridos, uma sociedade
letrada que possui a escrita como uma das principais formas de comunicação, se torna perceptível a importância do desenvolvimento das habilidades que possibilitem que os sujeitos
sejam capazes de articular formas de comunicação autônomas utilizando das aprendizagens
e conhecimentos que permeiam esta linguagem.
Os estudantes com deficiência intelectual necessitam da apropriação dos conhecimentos para conquistar sua autonomia, o que favorecerá melhores oportunidades sociais, inserção no mercado de trabalho e como consequência, melhorias na qualidade de vida.
A escola, neste contexto, tem um papel muito importante, pois nela que o estudante
com deficiência intelectual tem contato com as dinâmicas, metodologias e práticas pedagógicas que facilitem esta apropriação. Dessa forma, se torna fundamental essa discussão sobre
as capacidades de aprender dos estudantes com deficiência intelectual e a necessidade de
constituírem conhecimentos a respeito da leitura e escrita para os seus desenvolvimentos
pessoais e sociais.
Assim, o artigo traz por objetivo propiciar aos docentes reflexões a respeito da alfabetização dos estudantes com deficiência intelectual, primando pela busca de apropriação de
conhecimentos voltados a esta temática de modo a qualificar a educação ofertada a este
público. Para compor este artigo foi utilizada uma metodologia de pesquisa de revisão de
literatura com análise crítica-reflexiva de artigos científicos que dissertam parcial ou integralmente sobre a temática abordada.
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INCLUSÃO DOS ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA
A inclusão dos estudantes com deficiência na rede regular de ensino tem sido pauta de
muitas discussões na contemporaneidade. Segundo Bontorin et al (2013), por muito tempo
as discussões estavam vinculadas a Congressos Educacionais, o que não lhes dava muita
visualização, porém na atualidade os debates
se expandiram chegando aos profissionais de
educação que atuam diretamente com estes
estudantes o cotidiano escolar por meio das legislações e políticas públicas que estão sendo
constituídas.
De acordo com Bontorin et al (2013), refletindo sobre a inclusão dos estudantes com
deficiência, ganha força a Educação Especial,
porém esta não é uma educação substitutiva da
educação formal e comum disponibilizadas aos
estudantes com deficiência, mas sim uma educação que auxilia a educação regular, trabalhando em conjunto para atender as necessidades
dos estudantes deficientes dentro da escola.
Por meio da Educação Especial, é possível trabalhar com os estudantes com deficiência contemplando suas individualidades através
de recursos, instrumentos e métodos que sejam
adequados para maximizar suas aprendizagens
e propiciar o seu desenvolvimento integral. A
respeito disso, Faria e Teruya (2014) complementam que:
A escola, ao desenvolver o atendimento
educacional especializado, precisa oferecer oportunidades possíveis para que nos
espaços educacionais o aluno seja incentivado a se expressar, pesquisar, inventar
hipóteses e reinventar o conhecimento,
sob a mediação do professor, para que
possa amadurecer suas funções psicológicas superiores (FARIA; TERUYA, 2014,
p. 7).

Para Boraschi (2017), comumente é verificado nas salas comuns de ensino, ações que
nem sempre contemplam as necessidades e
potencialidades dos estudantes com deficiência. Podem ser visualizadas oferta de atividades

segregadas das que os outros estudantes estão aprendendo com o pré-julgamento de que
o estudante com deficiência intelectual não tem
capacidade para realizar as atividades propostas aos demais.
Diante da crença de que estão proporcionando a construção do conhecimento dos estudantes com deficiência intelectual, a eles são
ofertadas atividades simplistas e mecânicas, o
que impactam no fracasso escolar e prejudicam
seu desenvolvimento integral.
Em complemento, Barreto e Shimazaki
(2019) colocam que é de suma importância que
os profissionais da educação se apropriem de
diversos conhecimentos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem para os estudantes
com deficiência intelectual para serem capazes
de organização práticas pedagógicas que possibilitem a construção do conhecimento deste
grupo de estudantes.
O ambiente e os estímulos que são ofertados para os estudantes deficientes são essenciais para o seu desenvolvimento, pois inferem
nas suas propriedades psicológicas e, consequentemente, na forma com que adquirem suas
aprendizagens. Para melhor visualizar este pensamento, Faria e Teruya (2014) pontuam que:
Nessa concepção de que a aprendizagem do aluno é o resultado da sua interação com o mundo, é importante salientar
que na prática inclusiva o modo como se
organiza o ensino é determinante para
que todos os alunos construam aprendizagens significativas e participem ao máximo possível das atividades da sala de
aula. Assim, para o processo de aprendizagem é fundamental a maneira como o
professor organiza este processo, as metodologias, os materiais, os critérios e os
procedimentos de avaliação utilizados por
ele (FARIA; TERUYA, 2014, p. 12).

Na ótica de Barreto e Shimazaki (2019),
nas relações que envolvem o psíquico dos estudantes deficientes e os fatores ofertados pelo
meio como elemento estimulador, assim com as
interações com outros estudantes e demais pessoas que frequentam o espaço educacional coti30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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dianamente, que o conhecimento dos estudantes
deficientes é construído.
A compreensão dos aspectos sociais e
suas demandas são fatores que fazem parte da
responsabilidade formativa da escola, para que
sejam internacionalizados e significados propiciando a ampliação de saberes. Em continuidade, Boraschi (2017) afirma que as limitações dos
estudantes com deficiência intelectual não podem
ser visualizadas como incapacidade ou barreira
para o desenvolvimento integral dos mesmos.
As interações que estes vivenciam no contexto educacional deve ser o ponto de partida
para a organização das práticas pedagógicas
visando progressos contínuos na aquisição de
suas aprendizagens, quanto maior esta interação
de forma harmônica e adequada, mais serão os
conhecimentos construídos pelos estudantes deficientes.
O professor, neste contexto, tem um papel
fundamental em qualificar estas interrelações,
proporcionando aos estudantes com deficiência
um local agradável potencializador da construção
do conhecimento. Dessa forma, é importante entender que os estudantes deficientes são capazes
de interagirem com o meio e com o outro e que
estas interações são estimuladoras de aprendizagens significativas que poderão ser adquiridas.
Nesta vertente, a escola e o professor possuem funções essenciais em preparar este ambiente e ofertar práticas pedagógicas que são
adequadas ao desenvolvimento integral dos estudantes com deficiência contemplando suas necessidades no processo de ensino-aprendizagem
e no cotidiano em geral do espaço educacional.

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
O ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
Se apropriar da linguagem escrita ocorre da mesma maneira tanto para o estudante
sem deficiência quanto para o estudante com
deficiência, se configurando como um processo
em que o docente necessita utilizar de diversas
estratégias metodológicas que garantam esta
aprendizagem.

Segundo Bontorin et al (2013), pensar na
alfabetização de estudantes com deficiências parte
da análise de suas limitações e da credibilidade
nas suas capacidades, necessitando, para isso,
que o docente busca práticas pedagógicas que
propicie o envolvimento dos estudantes com as
atividades propostas dando subsídios para que
interajam, participem e tenham acesso ao conhecimento.
De acordo com Faria e Teruya (2014), a visão de educação contemporânea que traz o estudante como o centro do processo de ensino-aprendizagem traz a necessidade de inserir o estudante
e permitir sua agência na construção do conhecimento durante a aquisição da escrita com aportes
sobre o letramento que possibilitam a significação
das aprendizagens adquiridas, o que gera a importância de que os docentes se apropriem de conhecimentos que enriqueçam suas práticas pedagógicas neste contexto. Diante desta assertiva, Faria e
Teruya (2014) abordam que:
Em sociedades como a nossa, a escrita
é um dos principais meios utilizados para
estabelecer relações entre as pessoas,
para produzir e registrar conhecimentos e
informações, promover o acesso e a interação com a cultura, dentre tantas outras funções. Isso porque vivemos numa
sociedade letrada e deparamos constantemente com a necessidade de ler e
escrever, sendo responsabilidade da escola inclusiva não apenas o acesso, mas
a oferta de condições para que todos os
alunos tenham o direito de se apropriar
desse conhecimento tão necessário (FARIA; TERUYA, 2014, p. 3).

Para Boraschi (2017), refletir sobre alfabetização e letramento nas escolas é pensar nas
questões de cidadania e inserção dos estudantes deficientes na sociedade letrada, lhes propiciando melhores condições de vida. A aquisição
da escrita e suas habilidades de ler e escrever
são essenciais para as relações sociais e impactam não somente no desenvolvimento dos
sujeitos, mas, também, no desenvolvimento da
própria sociedade e nação.
Compreender a funcionalidade e importância da leitura e da escrita em âmbito social
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é o que dá valor as aprendizagens alfabéticas.
Dessa forma, a escola necessita organizar estratégias de ensino que englobem tanto a letramento que dá essa significação a leitura e a escrita
quanto a alfabetização que envolve a apropriação e utilização destas no cotidiano dos sujeitos.
Na ótica de Faria e Teruya (2014), sobre
alfabetização se pode afirmar que constitui um
processo de aquisição dos códigos alfabéticos
e a utilização destes para comunicação com o
outro, enquanto o letramento é responsável por
ir além desta escrita e leitura se relacionando as
situações que o cotidiano social demandam, ou
seja, é a utilização efetiva destas.

língua, sua escrita e leitura, respeitando os conhecimentos prévios dos estudantes, de forma a auxiliá-los na construção de conhecimentos sobre estas duas ações, aperfeiçoando suas habilidades.
Nesta perspectiva, Boraschi (2017) evidencia que há a necessidade de desenvolver um trabalho no qual alfabetização e letramento ocorram
de forma interdisciplinar. Nesta vertente, o docente que trabalha diretamente com estudantes com
deficiência intelectual precisa buscar materiais
adequados para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra satisfatoriamente, inserindo-o no
mundo e sociedade letrada que se encontra inserido, qualificando sua convivência com o meio e
com o outro.

Somente com práticas pedagógicas variadas que contemplem as necessidades individuais e coletivas dos estudantes que o processo
se tornará mais efetivo e satisfatório, envolvendo
estes dois processos, pois apesar de diferentes
são complementares. Em complemento, Boraschi (2017) coloca que:

Ainda na visão de Boraschi (2017) é possível compreender que os estudantes quando
adentram a escola vem com uma quantidade infinita de conhecimentos prévios, uma bagagem
que é constituída fora do ambiente educacional e
construída pelas relações que são estabelecidas
neste contexto.

Sabe-se que os processos sistematizados
do ensino e da aprendizagem da língua
escrita (alfabetização) contribuem para
a elaboração e a formação de conceitos
necessários para o letramento de pessoas com ou sem deficiências. É inegável
que o processo de alfabetização seja
algo complexo e que envolva dimensões
relacionadas às mais diversas áreas do
conhecimento, como psicologia, sociolinguística e linguística, antropologia, sociologia, dentre outras. Em outras palavras,
o conceito de alfabetização não pode
ser resumido a apenas um processo de
aquisição da leitura e da escrita, sem levar em consideração fatores sociais, econômicos, culturais e políticos. Os dados
bibliográficos coletados, sistematizados e
analisados destacam a necessidade de
um processo de alfabetização-letramento
(BORASCHI, 2017, p. 619).

Por mais que seja perceptível que não há
domínio sobre o código escrito, este possui letramento o qual dá bases para sua compreensão
sobre a importância social da escrita e a necessidade desta aprendizagem. Sendo assim, Boraschi (2017) coloca, ainda, que:

Par Faria e Teruya (2014), muitos são os
autores que apontam para a importância de levar em consideração o contexto social em que os
estudantes se encontram inseridos, assim como
a bagagem cultural dos mesmos com respeito a
diversidade, solicitando ao docente que crie condições para a apropriação da funcionalidade da

Portanto, como enfatiza Bontorin et al
(2013) que o docente deve procurar se aperfeiçoar se apropriando de conhecimentos que lhes
permita desenvolver um bom trabalho frente a diversidade, contemplando as necessidades educacionais dos estudantes com deficiência que
se defronte em sua caminhada profissional.

Considerando o papel e o valor da aprendizagem da leitura e da escrita para o desenvolvimento humano, com expressão
nas atitudes sociais de cada pessoa, inclusive as com deficiência, é que se focou
a temática desse estudo. Sendo assim, o
objetivo das reflexões apresentadas envolve discussões sobre o papel da alfabetização e do letramento no desenvolvimento
do estudante com deficiência intelectual,
na busca por indicações pedagógicas
para que essa criança possa se apropriar
do mundo letrado de modo significativo,
com possibilidades de inserção ativa na
sociedade (BORASCHI, 2017, p. 621)
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A análise e identificação das limitações e
dificuldades dos estudantes com deficiência fazem parte desta busca por aperfeiçoamento e
aprofundamentos sobre as estratégias de ensino
viáveis para garantir as aprendizagens alfabéticas dos estudantes com deficiência.
Em complemento, Boraschi (2017) coloca que o estudante deficiente pode apresentar
uma funcionalidade cognitiva abaixa da maioria
dos estudantes, porém esta não é nula. O estudante com deficiência tem a mesma capacidade
de aprender que quaisquer outros estudantes e
o docente deve estar ciente disso para ofertar
práticas pedagógicas adequadas que permita a
construção do conhecimento da leitura e escrita.
O docente, neste contexto, deve estimular o estudante com deficiência no processo de
alfabetização, mostrando a ele que possui esta
capacidade e como esta aprendizagem será significativa para suas ações em sociedade e nas
relações com o outro.
De acordo com Faria e Teruya (2014),
todos os estudantes são capazes de se alfabetizar. Existem diferenças entre os estudantes
e suas dificuldades em relação a apropriação
da alfabetização, porém ao contemplar as limitações dos estudantes com deficiências o docente estará dando oportunidades a este de ter
contato com aprendizagens que serão capazes
de transformar suas vidas lhes dando maior autonomia e inserção social em relação a prática
comunicativa da leitura e escrita evidente nesta
sociedade. Refletindo sobre os direitos de aprendizagens dos estudantes deficientes, Bontorin et
al (2013) colocam que:
As pessoas com deficiência na maioria
das vezes desconhecem os seus direitos
e isso devido à falta de informação pela
sua condição social e/ou cultural. Portanto, atividades de alfabetização voltadas
a este tema serão de grande valia para
os alunos construírem suas próprias concepções e assim entender e conhecer os
seus direitos (BONTORIN et al, 2013, p.
17631).

Barreto e Shimazaki (2019) levantam um
outro ponto a ser refletido que diz respeito a importância de se valorizar qualidades em vez de
exacerbar limitações. Assim, como evidenciam
Faria e Teruya (2014), no processo de alfabetização existem diversos fatores intervenientes
que estão relacionados não somente a parte
biológica dos estudantes, mas as suas vivências
sociais que impactam na forma de se apropriar
deste conhecimento, sendo necessário que o
docente utilize de artifícios que promovam esta
valorização pessoal dos estudantes com deficiências. Nesta vertente, Bontorin et al (2013) enfatizam que:
Diante disso, a sala de aula tem que ser
um espaço estimulador que favoreça ao
aluno a construção do processo de alfabetização de maneira a ampliar suas competências de leitura e escrita, tendo que
haver o aproveitamento das potencialidades que esses alunos dispõem em suas
vivências, a fim de que ocorra a aprendizagem significativa, partindo de estratégias de ensino que estejam articuladas ao
interesse do aluno e aos conhecimentos
que possui (BONTORIN et al, 2013, p.
17627).

Portanto, como traz Boraschi (2017), o
contato dos estudantes deficientes com práticas
pedagógicas que respeitem e contemplem suas
necessidades, com acesso a conceitos dando-lhes significados é o que garantirá a aquisição
de aprendizagens e construção dos conhecimentos destes. O docente, neste cenário, deve
se configurar como um motivador mostrando
que possuem capacidade para se apropriar
deste conhecimento para obter maior êxito no
processo de ensino-aprendizagem. É importante
salientar que quanto maior o envolvimento dos
estudantes com deficiência no processo de alfabetização, maior será o seu interesse que gerará
a aquisição de aprendizagens realmente significativas.
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PAPEL E FUNÇÃO DO DOCENTE
O docente em seu cotidiano profissional
deve se encontrar ciente de que sua função está
na preparação de todos os estudantes para desempenhar ações transformadoras na sociedade vigente em que se encontram inseridos.
Segundo Bontorin et al (2013), o docente
deve ter uma postura de comprometimento com
esta formação contemplando as necessidades
individuais dos seus estudantes em respeito a
diversidade que há dentro da escola, mostrando
a eles que são únicos, importantes e valiosos
para a sociedade.
As limitações não podem ser visualizadas
como barreiras, mas sim como pequenos desafios que possibilitam superação dos estudantes
diante de estímulos correlatos proporcionados
pelo docente.
Para Bontorin et al (2013), quando os docentes tem contato com estudantes com deficiência intelectual no dia a dia da escola, estes
devem compreender quais são suas necessidades, repensar suas práticas pedagógicas, organizar metodologias de ensino que possibilitem
as aprendizagens deste grupo, propiciando um
desenvolvimento integral adequado.
Diante disso, Bontorin et al (2013) apontam para a necessidade e importância da especialização docente, colocando que:
A especialização docente é, sem dúvida,
imprescindível nesta modalidade de ensino. O professor precisa ser o mediador
do conhecimento, visto que seus alunos
necessitam de uma maior atenção, atividades relevantes que valorizem suas capacidades mental e física, além de recursos didáticos e tecnológicos que venham
ao encontro das suas necessidades e efetivem suas aprendizagens (BONTORIN et
al, 2013, p. 17632).

Ainda na perspectiva de Bontorin et al
(2013), além da busca de estratégias metodológicas para que validem suas intencionalidades,
o docente deve compreender que o processo de
ensino-aprendizagem envolvem ele e o estudante deficiente e que neste contexto, o estudante
deve ser ativo e o centro de toda organização
deste processo. Assim, o docente tem a função
de estimular os estudantes com a oferta de au-

xílio e apoio para que antes de tudo se perceba
como sujeito capaz e ativo na construção do seu
próprio conhecimento.
Em complemento, Bontorin et al (2013)
enfatizam que o docente deve ser consciente de
quão importante são para este processo de ensino-aprendizagem em relação aos estudantes
com deficiência intelectual, promovendo ações
que permitam causar motivações nos estudantes em uma perspectiva de valorização, autoestima e de reconhecimento das capacidades dos
mesmos.
Para isso, se torna essencial a busca de
especialização e formações que complementem
a que tiveram na formação inicial, se tornando
uma continuidade de apropriação de conhecimentos que favoreçam práticas que sejam adequadas e que contemplem efetivamente as necessidades dos estudantes deficientes.
De acordo com Bontorin et al (2013), é
fundamental que o docente planeje suas práticas pedagógicas, incluindo estratégias metodológicas criativas que sejam capazes de romper
com os empecilhos que obstruem a aquisição
de aprendizagens dos estudantes com deficiência. O processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes com deficiência intelectual deve perpassar a ótica de que estes necessitam apenas
de atendimento, sendo possível observar ações
que estejam correlacionadas a sua capacidade
de aprender e de construir conhecimentos ativamente.
A partir do momento que o docente tem
esta ciência e busca formas de possibilitar um
processo de ensino-aprendizagem adequado as
especificidades dos estudantes com deficiência a escola em si é ressignificada com vistas
ao acolhimento da diversidade me seu espaço,
transformando e inovando a educação, o que a
qualifica. Porém, Boraschi (2017) aponta para o
despreparo dos docentes comumente observados no cotidiano educacional, colocando que:
O professor da sala de aula regular nem
sempre está preparado para o trabalho
com a criança com deficiência intelectual,
fazendo das atividades diferenciadas tarefas para preenchimento de tempo e não
para desenvolvimento harmônico e integral infantil. Utilizam propostas baseadas
na repetição e na memorização em lugar
de buscarem envolver a criança em situa-
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ções de aprendizagens pautadas em experiências e vivências significativas. Esse
modo de tratar a criança revela falta de
crédito na capacidade de aprender do deficiente intelectual, ocasionando prejuízos
para suas aprendizagens e seu desenvolvimento como ser humano (BORASCHI,
2017, p. 613-614).

Segundo Barreto e Shimazaki (2019),
existe um outro problema que está relacionado
a resistência não só docente, mas do sistema de
ensino em geral sobre a adequação curricular.
O currículo que tem sido reestruturado
lentamente, mas que já traz muitas modificações, ainda não é compreendido pelo docente
de forma a mostrar a este que são capazes de
realizar adequações. Isso faz parte de vivencias
que tiveram em seu tempo de estudantes que se
mantem arraigadas, dificultando a construção de
práticas pedagógicas que possam ser mais adequadas ao estudante com deficiência intelectual.
Em continuidade, Barreto e Shimazaki
(2019) enfatizam que somente quando a visão
do docente for além dos currículos e se basear
nas individualidades dos estudantes que praticas pedagógicas poderão ser organizadas readequando o currículo para a realidade em que
este docente se encontra inserido.
Esta ressignificação tanto do currículo
quanto das funções de docentes e estudantes
com deficiência intelectual serão o ponto de
partida para a qualificação educacional em uma
vertente de diversidade. Neste contexto, Bontorin et al (2013) afirmam que o docente necessita realizar planejamento para que seja capaz de
desenvolver práticas pedagógicas que estejam
correlacionadas a alfabetização de estudantes
com deficiência intelectual de forma a garantir-lhes seus direitos de aprendizagens.
A significação que estes estudantes vão
atribuindo sobre a função da linguagem escrita e
leitura em uma dinâmica dialógica e com agência dos estudantes, para que sejam capazes de
com estas aprendizagens utilizarem desta linguagem em diversos contextos sociais. Dessa
forma, Barreto e Shimazaki (2019) colocam que:

O professor, ao direcionar seu processo
de aprendizagem pela linguagem, seja
oral, escrita ou gestual, pressupõe um
elemento fundante no processo de compensação dos alunos público alvo da
Educação Especial, demais transtornos
de aprendizagem ou atenção, visto que
a lei geral da defectologia, elaborada por
Vigostski, determina que “[...] todo defeito
cria os estímulos para elaborar uma compensação [...]” (VYGOTSKI,1983b, p. 14),
de modo que a deficiência ou o transtorno
passam a ser compreendidos não como
entraves à aprendizagem, mas, como
uma força motriz motivadora na formação
do pensamento (BARRETO; SHIMAZAKI,
2019, p. 12).

Ainda na ótica de Barreto e Shimazaki
(2019), o docente enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem da alfabetização dos estudantes com deficiência intelectual
deve possibilitar a construção do conhecimento
destes com papel ativo no auxílio a superação
de suas limitações, compensando suas dificuldades com as suas capacidades de aprendizagens, minimizando-as enquanto barreira para o
seu desenvolvimento.
Para Bontorin et al (2013), o docente precisa explorar diversas metodologias de ensino
associando-as as vivências e experiências particulares. A formas de interações com o meio e
com o outro que são estabelecidas de maneira
individual pelos estudantes também devem ser
contempladas quando há a organização das práticas pedagógicas correlacionadas a intencionalidade do docente no processo de alfabetização.
Portanto, como afirma Boraschi (2017), o
docente deve buscar ir além da formação inicial
que traz conhecimentos gerais sobre a atuação
com o estudante que possui deficiência intelectual, procurando ampliar seu saberes com formações continuadas que permitam conhecer mais
sobre estes estudantes e o seu papel enquanto
mediador do processo de ensino-aprendizagem
com vistas a garantir a aquisição da leitura e da
escrita como forma de possibilitar a estes estudantes uma formação cidadã que lhes deem
melhores oportunidades de vivências sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos aspectos apresentados no desenvolvimento deste artigo foi possível evidenciar que a apropriação dos conhecimentos e habilidades relativas à leitura e escrita dos
estudantes com deficiência intelectual ocorre da mesma maneira que os outros estudantes,
com vistas ao processo de ensino-aprendizagem que tem o estudante como ativo, agente,
participativo e capaz de construir suas concepções e percepções constituindo aprendizagens significativas.
Pensando dessa forma e contemplando com os aportes teóricos e políticas públicas
que tratam da inclusão dos estudantes em uma perspectiva de integração, as quais trazem
a figura do docente como sujeito criativo, dinâmico e capaz de observar seus estudantes,
identificar as limitações e buscar estratégias metodológicas que se traduzam em práticas
pedagógicas que mostram aos estudantes que as capacidades estão acima de qualquer
limitação é fundamental.
Para isso, é essencial que o professor esteja em formação continuada, seja ofertada
pela escola ou procurado de forma individual, para atualizar suas práticas e enriquecer concepções que apontam para os estudantes com deficiência intelectual e sua capacidade de
aprender
Nesse contexto, compreender a necessidade de sua valorização para que se sintam
pertencentes a sociedade, mostrando a eles que este conhecimento será responsável pela
abertura de oportunidades para a conquista da sua autonomia impactado no seu desenvolvimento integral na formação dos cidadãos ativos como defende a educação é o ponto principal defendido por este artigo
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
RESUMO: A educação infantil vem ampliando seu olhar quanto à importância da leitura e
suas contribuições na construção da aprendizagem, logo nos primeiros anos de vida. A
fim de apresentar tais fatos, iniciamos este artigo citando a História da educação e seu
desenvolvimento no decorrer dos séculos. Na segunda seção abordamos a importância
da leitura e sua iniciação ao letramento, onde o papel do educador é primordial neste
processo de aprendizagem. Contudo, a partir da terceira parte, a abordagem será sobre
a importância da leitura na construção da linguagem verbal, explorando a linguagem formal e informal tão rica na infância. E, por fim, apresentaremos a discussão de estimular
comportamentos leitores, despertar a leitura como fonte de prazer e encerrar com algumas orientações didáticas e sugestões de exploração da linguagem verbal na Educação
Infantil sugeridas pela Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo e uma lista de livros
apreciados por crianças pequenas.

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

A

bordamos nesta pesquisa a formação de leitores fluentes, críticos e criativos
dentro das concepções de ensino aprendizagem que já existem na educação,
buscando os motivos, gosto, capacidade e adequações feitas para atrair o interesse das crianças pela leitura. Salientamos que as crianças vivem em um mundo repleto de
informações, mudanças tecnológicas, sociais e econômicas.
A educação busca preparar as futuras gerações para o mundo adulto, onde suas exigências no modo de produção e contexto sócio cultural centralizam-se nos valores e modos
comportamentais que devem ser atribuídos a estes. A educação é um bem de consumo que
não deixa de ser um produto fabricado e assegurado pela instituição escolar, garantido por
lei enfatizando sempre sua qualidade quanto ao desenvolvimento total do indivíduo.
A escola muda sua forma de conduzir as tentativas de obter melhorias, isto ocorre
com o aparecimento das tensões, conflitos e esperanças da sociedade. Dias, 2001 cita: “A
escola situa-se no centro de uma comunidade e não se restringe apenas aos professores e
funcionários”. A escola deve ser um ambiente agradável e estimulante, seu objetivo principal
deve ser formar alunos pensantes, críticos e politizados que saibam compreender e atuar
verdadeiramente e positivamente na sociedade.
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LEITURA UM ATO NECESSÁRIO
No Brasil pesquisas realizada em 2013
pelo IBGE em quatro estados: Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, mostram
que pessoas entre dez anos ou mais dedicam
em média 6 minutos por dia a prática da leitura, diante disto, se faz necessário resgate da
leitura como prioridade nas políticas públicas e
no imaginário social. Afinal a leitura é mais que
um instrumento escolar, é um passaporte para
a entrada na escrita e na cultura. O papel da
instituição escolar é ensinar a criança a folhear
instrumentos de leitura para inserir-se de modo
pensante nessa sociedade letrada (letras- símbolos- números), (BRASIL, 1999).
Pesquisas apontam que entre a população brasileira, 40% fazem curso ou já terminaram com o objetivo de terem melhores salários e
se desenvolverem pessoalmente. Somente com
discussão a respeito da leitura podemos promover uma transformação social e positiva que todos merecemos.
No meio social onde vivemos, as pessoas
envolvidas com a educação devem sensibilizar-se em torno dos livros e da leitura, pois são instrumentos de atuação importantes na sociedade. Uma nação sem leitura não conceberá sua
cidadania plena. Na escola a leitura é a passagem ao mundo das letras que se encontra com
o caminho dos números e dos símbolos.
Mediante a essas informações, como chegar a este caminho letrado? O domínio da leitura
e do letramento, não é algo simples, envolve práticas a serem desenvolvidas gradativamente, algumas crianças desenvolvem estas aptidões no
seu cotidiano, porém a maioria carece da ajuda
da escola para esta tarefa.
No mundo em que vivemos, desde o trabalho formal até a nossa rotina diária, exigem o
envolvimento complexo de situações práticas de
leitura, desde leitura de situações sociais a compreensão de textos.
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.
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 (BRASIL, 1999).
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.
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.
Paulo Freire (1975) já possuía esta visão
quando dizia: “Ninguém educa ninguém, assim
como ninguém se educa sozinho. Alguém só
aprende se existir um alguém que lhe deseja ensinar, da mesma forma, alguém só ensinará se
tiver alguém ardentemente predisposto a aprender”.
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.
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.
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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 (BETTELHEIM, 1978).
A literatura é um dos caminhos para o
mundo da imaginação, algo além da vida real,
possibilita o mergulhar em diversos mundos por
meio das histórias. É preciso o interesse pelas
palavras, isso pode ser desde muito cedo, por
meio das músicas e conversas ouvidas dentro
do ventre materno, quando embalada com canções ninar, ou nas conversas com a família ao
compartilhar histórias e experiências, não podemos esquecer de que somos narrativos (BETTELHEIM, 1978).
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
Nas reformas educacionais o professor se
depara com várias concepções educacionais.
Uma delas é bastante conhecida como o professor transmissor de um saber produzido no
exterior da profissão, ou seja, o professor como
técnico (BETTELHEIM, 1978).
Em oposição a esta visão, novas tendências vêm apostando no professor reflexivo capaz
de criar seu próprio caminho profissional, que
é coletivo, construído no caminhar pedagógico.
Precisamos de um professor reflexivo que saiba
lidar com as múltiplas dificuldades encontradas
em sua profissão. Investir na formação docente
é o primeiro passo para que o professor seja capaz de elaborar suas práticas, transformando-as
quando necessário para alcançar o aluno.
Assumir que o processo de mudança educacional se faz com participação do professor,
e para tal se faz necessário o investimento em
formação contínua. Temos que reforçar a necessidade de se tratar o ensino como uma profissão
dinâmica, em desenvolvimento, onde o professor
toma para si a responsabilidade que lhe compete ao definir os rumos da mudança educacional,
um sujeito capaz de produzir mudanças sociais,
políticas e culturais (BETTELHEIM, 1978).

Outro item que não pode faltar em um professor reflexivo é a preocupação com o planejamento e avaliação de suas aulas, isso só ocorre
se o professor registrar suas ações, avanços e
dificuldades dos alunos. O registro representa
muito mais que um roteiro de aula ou uma enumeração de atividades desenvolvidas com seus
alunos. Escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi ou será tomada,
permitindo aprimorar o trabalho diário e adequá-lo com frequência às necessidades dos alunos
(BETTELHEIM, 1978).
O que não falta no dia a dia do professor
são oportunidades para colocar ideias e reflexões
no papel. Ao fazer o planejamento, por exemplo,
ele pode antecipar o que pretende alcançar em
sala de aula. Sem essa reflexão, o docente corre
o risco de estar sempre improvisando.
Em cada uma das escritas reflexivas feitas
pelo professor, há elementos para que ele cresça
como profissional e melhore seu desempenho,
desde que elas sejam compartilhadas com um
formador que o oriente, uma parceria do corpo
escolar como um todo, onde o professor não está
sozinho.
Buscar despertar na criança o fascínio pela
fantasia do mundo 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.
O que as pesquisas que vêm sendo realizadas sobre o desenvolvimento humano têm
apontado é que a criança é que a criança é um
sujeito competente, ativo e agente de seu desenvolvimento. Nas interações com outros em seu
meio, em atividades socioculturais concretas, as
crianças mobilizam saberes e ao mesmo tempo
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.
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.
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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.
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. (BETTELHEIM, 1978).

A REAL FUNÇÃO DA LEITURA NA
APRENDIZAGEM
De acordo com o documento oficial (BRASIL, 2001), o Sistema de Escrita Alfabética
(SEA) é um sistema notacional que contém um
conjunto de regras que resulta na definição da
funcionalidade das letras ao substituir os sons.
É crucial compreendermos que a aprendizagem
dessas regras e convenções do alfabeto, é efetivada por meio de um percurso evolutivo, em que
os alunos precisam estar atentos a dois tipos de
aspectos do sistema alfabético: os conceituais e
os convencionais.
Nos aspectos dos sistemas de escrita
conceituais é primordial entender que as letras
representam a sonoridade e como essas letras
são organizadas para criar essas representações. E nos aspectos convencionais, é necessário entender que há regras adotadas que podem
ser alteradas diante de um acordo social. O Brasil (2017) apresenta propriedades específicas
que caracterizam o funcionamento do SEA, isto
é, propriedades que os alunos precisam reconstruir para que seja denominado como alfabético.
Citaremos a seguir as dez propriedades consideradas específicas:
•
Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que tem um repertório finito
e que são diferentes de números e de outros
símbolos.
•
As letras contém formatos fixos e

pequenas variações, que produzem mudanças
em sua identidade (p, q, b e d).
•
A ordem das letras no interior da
palavra não pode ser mudada.
•
Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao
mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras.
•
Nem todas as letras podem ocupar
certas posições no interior das palavras e nem
todas as letras podem vir juntas de quaisquer
outras.
•
As letras notam ou substituem a
pauta sonora das palavras que pronunciamos e
nunca levam em conta as características físicas
ou funcionais dos referentes que substituem.
•
As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos.
•
As letras possuem valores sonoros
fixos, apesar de muitas terem mais de um valor
sonoro e certos sons poderem ser notados com
mais de uma letra.
•
Além de letras, na escrita de palavras usam-se também algumas marcas (acentos) que podem modificar a tonicidade ou o som
das letras ou sílabas onde aparecem.
•
As sílabas podem variar quanto às
combinações entre consoantes e vogais (CV,
CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas
a estrutura predominante no português é a sílaba CV (consoante–vogal), e todas as sílabas
do português contêm, pelo menos, uma vogal
(BRASIL, 2017).
Vale ressaltar que em todo o processo de
alfabetização, contamos com os níveis de hipóteses da escrita, sendo eles: Pré-silábica, silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor
sonoro, silábica alfabética e alfabética. A criança
que está no nível pré-silábico, não sabe que a
escrita representa a fala, e não é capaz de diferenciar os desenhos, símbolos e letras. Na escola a leitura é a passagem ao mundo das letras
que se encontra com o caminho dos números e
dos símbolos (BRASIL, 2017).
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Mediante a essas informações, como chegar a este caminho letrado? O domínio da leitura
e do letramento, não é algo simples, envolve práticas a serem desenvolvidas gradativamente, algumas crianças desenvolvem estas aptidões no
seu cotidiano, porém a maioria carece da ajuda
da escola para esta tarefa. No mundo em que
vivemos, desde o trabalho formal até a nossa
rotina diária, exigem o envolvimento complexo
de situações práticas de leitura, desde leitura
de situações sociais a compreensão de textos
(BRASIL, 2017).
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 (BRASIL, 2017).
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 (BRASIL, 2017).
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.

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
(CARVALHO, 1987).
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 (CARVALHO, 1987).
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 (CARVALHO, 1987).
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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.
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. Atualmente a leitura nos dias
de hoje é centro de grande preocupação para
toda sociedade, pois se queremos pessoas críticas e informadas a leitura é primordial para esta
conquista (CARVALHO, 1987).
No Brasil a grande maioria da população
está alfabetizada. Mas nem todos, ou melhor,
apenas uma minoria sabe ler bem, isto é, são
poucos os que entendem o que dizem os livros.
Em geral, todos os que sabem ler bem estão alfabetizados, mas nem todos estão alfabetizados
sabem ler bem. Por isso não devemos confundir
alfabetização e leitura, que são coisas completamente diferentes (CARVALHO, 1987).
A sociedade deu à escola a responsabilidade de alfabetizar seus alunos e há anos ela
tem cumprido essa missão, contribuindo significativamente para a alfabetização de uma grande
parte da população. A escola alfabetizou, mas
muitas crianças chegam à segunda etapa, à universidade, sem compreender ou tendo muitas
dificuldades para compreender o que lê.
Um dos motivos é a modernização com
a utilização de códigos e placas que acabaram
por simplificar textos, criando uma geração que
não tem interesse pela leitura e suas possibilidades. Não podemos negar que a escola é influenciada por vontades políticas e escolhas sociais,
que acabam dando o acesso para as pessoas
conseguirem melhores oportunidades de trabalho e nível social, repetindo o modelo de vencer
ou fracassar por meio do instrumento avaliativo
(CARVALHO, 1987).
Hoje temos alfabetizado e leitores e esta
separação é evidente, obrigando todos os sistemas educacionais de todos os países a reconsiderar o ensino da leitura ou, mais precisamente,
levá-lo a considerações, levantando metas para

acabar com esta divisão. Na fase do aprendizado, o meio deve proporcionar à criança toda
ajuda para utilizar textos e não simplificá-los para
adaptá-los às possibilidades atuais do leitor. Não
se aprende primeiro a ler palavras, depois frases, mais adiante textos e, finalmente, textos dos
quais se precisa. Para aprender a ler, faz-se necessário estar envolvido pelos textos, encontrá-los, ser testemunha e associar-se à utilização.
A escola deve ser uma instituição que segundo César Coll (1993)- “encaixe os saberes
cientificamente construídos com os conhecimentos elaborados pelas crianças”. Essa missão implica na adequação dos saberes, possibilidades
cognitivas e conhecimentos prévios das crianças. A fala, ao contrário do que se pensa, não é
algo pronto, é uma aquisição que depende das
interações sociais e nas possibilidades de observação e participação nas situações comunicativas (COLL, 1993).
Desde o nascimento, a criança interage
com outras pessoas e desta relação dão significado ao mundo e a si mesmo tornam-se um
ser histórico e singular. As crianças menores se
comunicam entre si e com os adultos com diferentes propósitos: para pedir algo, relacionar-se
ou para contar algo com suas próprias palavras,
brincando com elas (COLL, 1993).
Na organização da fala as crianças precisam: identificar-se, descrever, narrar, explicar,
transmitir informação, informar, concordar ou
discordar, expressar sentimentos, manifestar
dúvidas, etc. Estas aprendizagens vão se desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo, com as interações e vivências de variadas
oportunidades. Um parceiro muito importante é
o professor, que na educação infantil responde
às especificidades das crianças tão pequenas e
busca recursos para ensinar respeitando a fase
que cada um se encontra (COLL, 1993).
As instituições de educação infantil devem
ter um olhar diferenciado para a linguagem oral,
pois é na comunicação cotidiana que o professor observa os avanços nas tentativas de comunicação. Conversas em grupos é uma situação
em que as crianças desenvolvem muitas competências linguísticas. Aprender a se colocar diante
de um público pressupõe viver situações coletivas provocativas importantes.
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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 (COLL,
1993).
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 (COLL, 1993).
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
(COLL, 1993).
Durante 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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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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.
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.
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 silábico alfabético, já sabe que as sílabas possuem 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, a 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 que guiará para o letramento.
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QUEM CONTA, CANTA E ESCREVE POR TRÁS DAS LETRAS:
LITERATURA PERIFÉRICA PAULISTANA
RESUMO: O presente artigo propõe-se a apresentar uma metodologia de análise de dados
qualitativos. A partir da análise de textos, poemas sobre a Literatura periférica, a matéria
prima os textos produzidos por diversos autores moradores da periferia paulistana. Tem-se como objetivo focalizar, apresentar uma descrição de um conjunto de passos segundo os quais pode ser concebida e aplicada da construção textualdiante do território que
vivem. Destaca-se nesse a importancia do empodeiramento dos escritores da periferia
paulistana para mudança e transformação das vidas que são muitas vezes excluidas pelo
poder publico. Traz-se aqui uma nalise dos poemas de alguns escritores, Carolina de Jesus, Vaz, Ferrez, Luz Ribeiro. Finaliza-se o trabalho discutindo diferentes possibilidades de
textos que são produzidos na periferia e suas transformadoras.
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INTRODUÇÃO

D

efinir o início da Literatura Periférica é uma escolha complexa; assim como os
marcos históricos estudados no currículo escolar, datas são colocadas para definir melhor o objeto de estudo, possibilitando a separação de movimentos ou
gerações dentro de determinado contexto.
Os primeiros autores dessa literatura marginal recebem o nome de Geração de Mimeógrafo, em referência ao equipamento usado pelos escritores para realizar cópias manuais de
papel em grande escala para fazer a “impressão” de seus livros de forma artesanal. O grupo
era formado, sobretudo, por artistas que rejeitavam qualquer modelo pré-existente.
A classificação de literatura marginal ou periférica não se dá somente não só a temática
dos textos, uma vez que a realidade das pessoas à margem da sociedade já era retratada
por autores mais tradicionais, como Jorge Amado e Graciliano Ramos, em suas respectivas
obras Capitães da areia e Vidas Secas. Contudo, esses autores não são considerados marginais.
O termo Marginal pertence à literatura produzida fora do centro, ou seja, à margem das
sociedades mais abastadas. Obras produzidas em bairros distantes, principalmente dos extremos das Zonas da capital paulista — como Capão Redondo (Zona Sul), Brasilândia (Zona
Norte) e Cidade Tiradentes (Zona Leste) — são classificadas como periféricas. Seus autores
são moradores dessas regiões e conhecem, portanto, a realidade de que tratam. Exemplo
disso é a Coperifa, “cooperativa” de escritos periféricos, fundada em 2001, na região do Capão Redondo comandado pelo poeta Sérgio Vaz. Este movimento periférico de escritores tem
mais 800 títulos publicados.
Os principais temas das obras escritas na periferia de São Paulo, pouco difere dos personagens de Jorge Amado ou Aluízio de Azevedo. O ambiente desprovido de cultura, saúde
e educação trazem na fala de moradores/escritores narrativas como temas, violência, gênero
e sexualidade, corpos dissidentes, negritude, questão indígena, classe, infância, velhice e
deficiência. Para retratar estes temas que ainda existem nas regiões distantes do centro ou
dos bairros nobres, os autores fazem do conto ou da poesia seu instrumento de contestação
e luta.
Carolina Maria de Jesus é o marco da produção literária nas periferias de São Paulo.
Quarto de Despejo — Diário de uma favelada (1960), retrata a realidade da autora, moradora
da favela do Canindé, ou seja, é uma perspectiva de dentro uma comunidade de quem conhece as mazelas sociais daquele lugar.
Antes de Quarto de Despejo a sociedade brasileira só sabia do dia a dia dos bairros
improvisados pelas observações de alguns jornalistas (que na época também eram romancistas), como Aluízio de Azevedo (1857-1913) já citado acima e João Antônio Ferreira Filho
(1937 – 1996), jornalista e escritor.
O jornalista ficou muito conhecido pelos seus textos de observação das zonas mais excluídas da capital. João Antônio descrevia a realidade das zonas periféricas, estava inserido
nesta região periférica, porém há diferença da realidade descrita por Carolina de Jesus teve
em seu livro.
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De vocabulário simples, Quarto de Despejo é fruto de registros de alguns diários de
Carolina Maria neles é possível acompanhar a rotina da catadora de papéis pela cidade de
São Paulo e o dia a dia da favela do Canindé entre os anos de 1955 e 1959. Com relatos
fieis à realidade da época,
Carolina mostrou a sociedade como realmente funcionava a vida à margem da sociedade. A favela do Canindé, situada às margens do Rio Tietê, não apenas como a morada dos
marginalizados pela miséria, mas também como o refúgio do marginalia, dos que viviam à
margem. E, apesar da visão para além de si, a escritora acaba por se incluir entre os marginalizados, ela própria é desterritorializada pelo espaço e sociedade onde vivia: “Nós somos
pobres, viemos para as margens do rio. As margens do rio são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerada marginal. Não mais se vê os corvos voando as margens
do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos.” (JESUS, 1960,
p. 55).
Apesar de ter continuado com publicações de seus livros — Casa de alvenaria: diário de
uma ex-favelada (1961); Pedaços da fome (1963); e Provérbios (1965) — depois do sucesso
da autora há um hiato de quase trinta anos até que outro livro periférico faça sucesso no território nacional. Foi somente na década de 1990 que os livros vindos dessa cultura voltaram
a ser populares.
No período entre 1990 e o início dos anos 2000, obras como A margem do vento
(1991), de Sérgio Vaz, e Capão Pecado (1997), de Férrez publicam literatura periférica, tanto
que até hoje esses livros são usados como referência na hora de tratar sobre o assunto. “Cala
a boca, negro e pobre aqui não tem vez! Cala a boca! Cala a boca uma porra, agora a gente
fala agora agente canta, e na moral agora a gente escreve” (FÉRREZ, 2005).
Movimentos como a revista Caros Amigos e a criação da Cooperifa (Cooperativa Cultural da Periferia) deram força para a produção da literatura periférica, cujo grande representante é o livro Cidade de Deus (1997), de Paulo Lins, que após sua adaptação ao cinema, em
2002, trouxe ainda mais força e curiosidade sobre o que a periferia poderia produzir.
Hoje que apesar de parecer frágil a Literatura Periférica vem crescendo continuamente
dentro das comunidades brasileiras graças a outros movimentos culturais - como o hip hop
e SLAMS - que também são retratados nessas publicações. As obras literárias periféricas
estão inseridas conscientização de suas comunidades, os contextos explicitam e denunciam
os acontecimentos, os processos sociais de exclusão que estão presente na sociedade contemporânea:
Fique à vontade para entrar no mundo adulto da violência gratuita, do grande plano de manipulação
que joga contra o revoltado e tão cansado povo brasileiro, da covardia sem limites, do esfacelamento
de famílias, do rio de sangue temperado com baixa estima, e das vielas cheias de corpos cansados
demais para entender a difícil engrenagem de uma sociedade fantoche [...] não culpai meu pai esse
povo que não sabe votar [] a verdade é que o Estado está organizado para não deixar que a elite perca
poder econômico e político, estão todos preparados para boicotar qualquer tentativa de crescimento da
classe tida por eles como mais baixa, que na real somos nós (FERRÉZ, 2005, p.57).

A escrita literária é forte e marcante, marcada pela ironia, rebeldia e contestação, que se
manifesta, sobretudo, no teor academicamente incorreto, onde há gírias, revolta e denúncia.
Fica-se então retrato aqui a analise sobre a escrita daqueles qua vivem á margem e suas
reverberações sobre a Literatura Periférica.
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A LEI DO MAIS FRACO
Em uma reportagem “Fora da margem”, a
qual retrata a literatura proveniente da periferia
paulistana, mostra uma escrita crua e nua vinda
o subúrbio, porém ‘há um encantamento causado pelo entrelaçamento das gírias e dores, da
melodia e da exclusão cantada em versos e prosas.
Alguns poetas já conhecidos do público
e personagens novos que discursão contra o
extermínio, a segregação e resistência de uma
população invisível dos cantos da cidade. “Cala
a boca, negro e pobre aqui não tem vez! Cala a
boca! Cala a boca uma porra, agora a gente fala
agora agente canta, e na moral agora a gente
escreve (FÉRREZ, 2005).
Esta forma de representar como escritor
acima mostrado por Férrez, vem trazer como
tema literário, a condição de exclusão a qual
vive inserida grande parte da população periférica. Ainda que esta representação, num primeiro
momento, seja permeada pela firmeza e vocabulário comum vem num sentido de denunciar e
criticar a condição de invisibilidade dos negros
na periferia de São Paulo.
Refere-se à exclusão social que o amordaçou e calou por muitos anos. O negro não
tem voz nem direitos há muito tempo, e ao poder
expressar se torna visto pela sociedade. Na fala
de Férrez ele apresenta a possibilidade de ser
ouvido, pois agora canta e escreve. A periferia
traz ainda um cenário de poucas oportunidades
para seus moradores, nesse ambiente de conflito ideológico entre quem pode e quem não pode
exercer o poder de fala na esfera pública, na
luta entre implantação de dispositivos de cerceamento do discurso e a resistência a estes mecanismos (FOUCAULT, 2010), que se manifesta
intensamente a disputa de/pela representação.
Considerando esta fala, aquele que consegue quebrar o que está cristalizado pode servir
de exemplo para os que ainda não possuem voz.
Vejamos o texto a seguir, como se constroem
essas vezes no texto intitulado Rio de Sangue,

Fique à vontade para entrar no mundo
adulto da violência gratuita, do grande
plano de manipulação que joga contra o
revoltado e tão cansada povo brasileiro,
da covardia sem limites, do esfacelamento
de famílias, do rio de sangue temperado
com baixa estima, e das vielas cheias de
corpos cansados demais para entender a
difícil engrenagem de uma sociedade fantoche [...] não culpai meu pai esse povo
que não sabe votar [] a verdade é que o
Estado está organizado para não deixar
que a elite perca poder econômico e político, estão todos preparados para boicotar qualquer tentativa de crescimento da
classe tida por eles como mais baixa, que
na real somos nós (FERRÉZ, 2005, p.57).

Entendendo como excluídos os indivíduos
de uma comunidade que, de alguma forma, são
subjugados por muitas vezes não falarem ou escrever de uma forma aceita socialmente no mundo letrado acadêmico, fica à margem na produção cultural, isso porque há eficazes dispositivos
de impedimento (FOUCAULT, 2010).
O fazer artístico que ecoa das periferias,
nos centros comunitários, nos saraus e bares.
A poesia nasce da observação do cotidiano nas
comunidades como é visto no texto Rio de sangue. A literatura Periférica cresce através das
possibilidades dos marginalizados serem ouvidos, surgem vozes conscientes da vontade e desejo de mudar os ambientes e trazer melhorias
para as camadas pobres vindas das periferias
marcadas pela violência, onde na palavra, na
prosa ou na rima possam expressar.
Exemplo disso são os escritores, grupos
de rap e ativistas que questionam e denunciam
as atrocidades que ocorrem a olhos vistos e não
são defendidos. As comunidades periféricas às
vezes vivem em condição subumana e o estado
os mantém às margens de direitos básicos.
Quando músicos, poetas, rappers se
unem para levar a conscientiza e mostrar ao
estado, aos outros grupos sociais as atrocidades que lhes são impostas, nasce à lei do mais
fraco. Suas vozes ecoam em livros, CDs vendi30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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dos nos encontros. Através da coletividade que
produzem cultura, a qual sustento aparece com
venda de suas obras.
Assim, sustento que escritores Paulo Lins,
Sergio Vaz e Ferréz e rappers como Gogó, Mano
Brown, Emicida, entre tantos outros podem ser
vistos como percursores dessa expressão literária periférica, por meio do letramento cultural
e da escrita literária, consolidando assim seu
próprio lugar e trabalho de enunciação, de onde
falam e ouvem sua própria voz.

MARCO FUNDAMENTAL DA LITERATURA PERIFÉRICA EM SÃO PAULOSARAU
Viu-se anteriormente que a literatura periférica foi se expandindo e abrindo espaço para
discussões sociais e territoriais. Porém mesmo
discorrendo-se sobre sua função social e de empoeiramento dos artistas e autores da periferia
vê-se a necessidade de entender como surgiu
todo esse movimento que hoje parece bem estruturado.
O papel do “popular” na cultura popular
é o de fixar a autenticidade das formas
populares enraizando-as nas experiências
das comunidades populares das quais
elas retiram o seu vigor e nos permitindo
vê-las como expressão de uma vida social
subalterna específica, que resiste a ser
constantemente reformulada enquanto
baixa e periférica (HAAL, 2011, p. 323).

Embora não seja possível estabelecer,
neste momento, um nível confiável de quando
tudo comecou a ser produzido à literatura nascida na periferia de São Paulo tem certa originalidade, isso não nos diz que não sofre outras
influências.
No discurso das letras e textos não há evidencias de estragerismo, porém a forma que se
apresentam, por exemplo, o Sarau. Este tipo de
reunião artística muito disseminada nos salões
das elites parisienses no Século XIX foi trazido
para o Brasil. Fora de uso há muitos anos, o sa-

rau ressurgiu num boteco de quebrada na periferia da Zona Sul de São Paulo com os poetas da
Cooperifa em 2001. Os saraus franceses eram
reunioes da eleite social onde tocavam, cantavam e liam textos dos intectuais da época.
Num boteco na zona Sul artitas recitam
versos sobre as diferenças sociais, pobreza, miséria, a luta do dia a dia. O espaço pode parecer
diferente, mas intectualidade esta presente naqueles que compoem músicas, poemas e contos numa linguagem e discurso únicos de autoria
dos próprios frequentadores do sarau, letras de
canções e muitos RAPs em composições que
abordam a realidade local.
Sarau criado por Vaz e Pezão em 2001 no
Taboão da Serra, migrado 2 anos depois para o
Bar do Zé Batidão no bairro Chácara Santana na
periferia da Zona Sul de São Paulo onde está até
hoje realizando encontros semanais ininterruptos todas as quartas-feiras dos quais participam
cerca de 50 poetas e mais de 100 pessoas na
plateia. É o maior e mais antigo sarau da periferia de São Paulo.
Neste local o discurso nasce na oralidade
e apresentado à plateia do boteco. Depois nascem os livros e se estrutura o dito para o papel:
Essa assimilação ressignificada de modelos externos à cultura brasileira é uma das
chaves para entender a cultura periférica,
porém não única. A base fundamental da
cultura periférica é a cultura popular no
sentido de contemporânea e também histórica (WILLAMS, 200 p. 319).

Vê-se que toda a originalidade e a força
da cultura da periferia e da literatura que está na
ação popular, posto que seja uma produção simbólica que nasce das classes populares, para
ela voltada num movimento de autovalorização e
reconhecimneto.
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QUEM CONTA, CANTA E ESCREVE.
POR TRÁS DAS LETRAS
É perceptível que literatura periférica traz
benefícios para o território de onde vem. A literatura brasileira tem se mostrado, ao longo das
ultimas decadas, como um lugar possível para
a escuta da minoria, onde escritores, poetas encontram suporte.
Esta pesquisa se baseia mostra que a voz
da periferia seja a afrodescendente, ou ainda a
indígena esta presente caso é um exemplo dos
artistas que ganharam projeção e fizeram carreiras graças aos eventos de literatura nas periferias.
Hoje, a voz feminna se faz presente, Luz
Ribeiro é uma poeta reconhecida na cena literária. Tem dois livros de poesias publicados e, em
2016, foi à primeira mulher a vencer o campeonato nacional de slam. Por causa do título conquistado, a poeta representou o Brasil na Copa
do Mundo de Slam, que aconteceu na França,
no ano seguinte.
"Hoje posso dizer que vivo da palavra", diz
ela que, além de escrever, também dá aulas e
oficinas de escrita criativa. Luz Ribeiro, em sua
poesia “Deu(s) branco”, apresenta-se como preta, pobre, proletária. Ela estudou a vida toda em
escola pública, onde sofreu com o racismo e a
exclusão dos colegas. Para lidar com o preconceito, passou a escrever pequenos textos e versos sobre seu cotidiano, que depois queimava
para se sentir melhor.
Começou a se encorajar a atuar como poeta quando participou do primeiro sarau de poesia na periferia. Ela apresenta como enunciadora, se vale de dispositivos linguistico-discursivos
para argumentar contra o machismo, a homofobia e o racismo e construir sua identidade por
meio de um embate sociocultural.Luz traz luz a
identidade feminina da periferia que vive sob o
sol ainda ameaçador de todos os preconceitos
raciais, de genero e sociais de país colonizado
onde ainda reverberá que a mulher tem que ser
submisa e subserviente,

Eu me fiz silêncio,
na sua fronte, estagnei.
Pela cor da minha pele, respondeu o óbvio:
Preto só nasce de preto, vai dizer que
branco assim, ele é se pai?
moreninha assim, é sua mãe, e parda
igual a chocolate, ela é sua irmã?
[...]
Deus, eu continuo engolindo um sapo por
dia, Já aprendi a dizer não para alguns
sapos.
Aprendi até a enfiar o dedo na boca e fazer um estrago no seu tapete.
Eu tenho acordado de dieta,
mas a há grito que embarga, inunda, e
vira soluço alma adentro
(RIBEIRO, 2016).

Como Luz Ribeiro representante do feminino na poesia periférica conta nas suas poesias
suaprópria história traçada nos versos com protesto e firmeza,
Assim sendo, a identidade feminina suburbana, através da transgressão, se coloca
como negadora de qualquer pretensão ao
uso de uma racionalidade que não reflita suas existências periféricas. Assim, as
personagens femininas se colocam como
sujeitos periféricos que buscam a construção de uma identificação a partir de
referenciais próprios, porque internos. Há,
com isso, a inserção de vozes silenciadas
em processo de construção da sua própria historicidade. A representação feminina, sob essa ótica, resgata o universo
cultural e altera o acontecer ficcional alicerçado na ideologia vivenciada (SACRAMENTO & NEIVA, 2011, p.87).

A prosa e poesia relatam e ecoa as vozes daqueles que foram os silenciados de uma
sociedade estabelecida possam enfim falar.A
mulher neste espaço ainda é mais segregada.
Procura-se mostrar a necessidade de identificar
essas vozes e definí-las dentro e fora da poesia,
compreendendo a importância e urgência destes discursos de uma realidade social brasileira
até então escrita por pessoas não pertencentes
a este lugar.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

432

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Cita-se aqui o autor Sergio Vaz, “Poeta
da periferia” e agitador cultural. Escreveu, entre
outros, Subindo a ladeira mora à noite (1988);
A margem do vento (1991); A poesia dos deuses inferiores (2005); Colecionador de pedras
(2007); Literatura, pão e poesia (2011).
Criador da Cooperifa (Cooperativa Cultural da Periferia) e um dos criadores do Sarau da
Cooperifa — movimento que transformou um bar
da periferia da zona sul de São Paulo em um
centro cultural. Autor do Projeto Poesia Contra
a Violência, que percorre as escolas da periferia incentivando a leitura e criação poética como
instrumento de arte e cidadania. Sergio Vaz procura-se mostrar a necessidade de identificar essas vozes e definí-las dentro e fora da poesia,
compreendendo a importância e urgência destes discursos de uma realidade social brasileira
até então escrita por pessoas não pertencentes
a este lugar,
A literatura na periferia não tem descanso, a cada dia chega mais livros. A cada
dia chega mais escritores, e, por consequência disso, mais leitores. Só os cegos
não querem enxergar este movimento que
cresce a olho nu, neste início de século.
Só os surdos não querem ouvir o coração deste povo lindo e inteligente zabumbando de amor pela poesia. Só os mudos, sempre eles, não dizem nada. Esses
custam a acreditar. Não quero nem falar
dos saraus que estão acontecendo aos
montes, pelas quebradas de São Paulo.
Isto me tomaria muito tempo. Haja visto
as dezenas de encontros literários, pipocando nas noites paulistanas. Cada qual
do seu jeito, cada qual com seu tema,
cada qual a sua maneira de cortejar as
palavras. Mas eu quero falar mesmo e da
poesia que se espalhou feito um vírus no
cérebro dos homens e mulheres da periferia. Pois é, essa mesma poesia que há
tempos era tratada como uma dama pelos intelectuais, hoje vive se esfregando
pelos cantos dos subúrbios à procura de
novas emoções. O Tal poema, que desfi-

lava pela academia, de terno e gravata,
proferindo palavras de alto calão para
plateias desanimadas, hoje, anda sem
camisa, feito moleque pelos terreiros, comendo miudinho na mão da mulherada.
Vocês, por acaso, já ouviram falar do tal
poema concreto? Pois é, os trabalhadores e desempregados estão construindo
bibliotecas com eles, nas favelas. E o
lobo mau pode assoprar que não derruba. Apesar da pouca roupa que lhe deram está se sentindo todo importante com
sua nova utilidade. A periferia nunca esteve tão violenta, pelas manhãs é comum
ver, nos ônibus, homens e mulheres segurando armas de até 400 páginas. Jovens
traficando contos, adultos, romances. Os
mais desesperados, cheirando crônicas
sem parar. Outro dia um cara enrolou um
soneto bem na frente da minha filha. Dei-lhe um acróstico bem forte na cara. Ficou
com a rima quebrada por uma semana.
A criançada está muito louca de história
infantil. Umas já estão tão viciadas, que,
apesar de tudo e de todos, querem ir para
as universidades. Viu quem mandou esconder ela da gente, agora a gente quer
tudo de uma vez! Dizem por aí que alguns
sábios não estão gostando nada de ver
a palavra bonita beijando gente feia. Mas
neste país de pele e osso, quem sábio?
Quem é o feio? E olha que a gente nem
queria o café da manhã, só um pedaço
de pão. Que comam brioches! Não, não é
Alice no país da maravilha, mas também
não é o inferno de Dante. É só o milagre
da poesia. Literatura, pão e poesia (SERGIO VAZ).

Não pode- se deixar de mostrar a legitimidade quanto esta representatividade, já que em
seus poemas Sergio Vaz mostra outras vozes.
Duque destaca a importância de onde se fala
para legitimar as narrativas autobiográficas marginais às formas formais/ canônicas.
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Sobre a presença de literatura legitima,
não na questão social, mas, também pela forma
que é apresentada, mesmo não sendo formal ou
canônica deve ser vista a grandeza de sua força.
Foucault, como já citado o conceito de intelectual. Em Microfísica do poder (1979), encontramos um ensaio sobre o assunto, ali anuncia-se
o aparecimento de uma nova forma de posicionamento do intelectual: não mais como aquele
que dizia a verdade aos que ainda não a viam e
em nome dos que não podiam dizê-la. Mais do
que um novo papel para o intelectual, trata-se
de uma nova exigência, sob pena da figura do
intelectual entrar em ocaso:
Ora, o que os intelectuais descobriram
recentemente é que as massas não necessitam deles para saber; elas sabem
perfeitamente, claramente, muito melhor
do que eles; e elas o dizem muito bem.
Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse
saber. Poder que não se encontra somente nas instâncias superiores da censura,
mas que penetra muito profundamente,
muito sutilmente em toda a trama da sociedade. Os próprios intelectuais fazem
parte desse sistema de poder, a “ideia”
de que eles são agentes da “consciência”
e do discurso também faz parte desse sistema. O papel do intelectual não é mais o
de se colocar “um pouco na frente ou um
pouco de lado” para dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar contra as
formas de poder exatamente onde ele é,
ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento; na ordem do saber, da “verdade”, da
“consciência” (FOUCAULT, 1979, p.71).

Não pode- se deixar de mostrar a legitimidade quanto esta representatividade, já que
em seus poemas Sergio Vaz mostra outras vozes como se pode ver nos versos de Cinzas,
presente no livro Colecionador de Pedras: “No
incêndio na favela Dirce perdeu tudo que tinha,
Mas o que ela não tinha é o que mais faz falta
pra ela” (VAZ, 2013, p. 135).

Uma das temáticas exploradas no poema
refere-se às privações experiências num ambiente na periferia, o que provavelmente proporciona acidentes como este incêndio vivenciado
por Dirce, uma mulher à margem da sociedade.
A análise de alguns poemas nos remete a questões acerca dos limites entre centro e periferia.
Os incêndios em barracos são comuns comunidades.
No poema Gente Miúda, por exemplo, é
possível perceber a força e o limite entre as areas urbanas centr e periferia e o tratamento dado
aos moradores, conforme os seguintes versos:
Daniel
Não tinha documentos
Rg, certidão ou carteira profissional.
Não tinha sobrenome
Não tinha número
Nem cidade natal.
Quase um bicho, dormia na rua sobre as
notícias.
E acordava na sarjeta,
na calçada ou no lixo.
Os dentes, em intervalos,
Mastigavam migalhas do mundo,
as sobras do planeta.
[...] Morreu, Velho e batido,
Depois de viver,
Todos os dias,
Durante trinta e sete anos,
Como se nunca tivesse existido
(VAZ, 2013, p.30).

Observa-se neste poema que Daniel pertence a uma sociedade marginalizada, vive e
morre sem ser notado, estabelecendo-se aqui
uma definição nítida e poética aos conceitos de
viver e existir, explorados de forma distintiva e dicotômica. Através do discurso desenvolvido nos
versos, há claramente a importância da legitimação do centro para o ser humano fazer parte de
uma sociedade.
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Nota-se “os dentes, em intervalos” pobres
da periferia poucos tem acesso aos serviços
prioritarios de saúde, uma simples inferência sobre a diferença social. “Morreu, Velho e abatido” na periferia ser velho aos 37 anos é comum,
muitos dos moradores morre antes da face
adulta, principalmente os jovens negros, chega
ser um genocídio como retratado também nas
pesquisas “Morte de Jovens negros na periferia:
dois pesos, duas medidas” e “Mortes de jovens
negros na periferia: armadilhas do poder”. Nos
versos Daniel é indigente,
Não tinha documentos
RG, certidão ou carteira profissional.
Não tinha sobrenome
Não tinha número
Nem cidade natal.

Os números sobre as estatísticas das mortes dos jovens negros em São Paulo são “alarmantes”. O Mapa da Violência entre os anos de
2003 e 2014 houve no Brasil uma queda no
número de homicídios por armas de fogo da
população branca e um aumento de vítimas da
população negra, representando uma queda de
26,1% no segmento branco e um aumento de
46,9% no negro. Então nos mostra que o jovem
negro, periférico tem mais chances de morrer,
ou melhor, de ser morto.

Vaz (2008), “A arte que liberta não pode
vir da mão que escraviza./Por uma Periferia que
nos une pelo amor, pela dor e pela cor.” O poeta
propõe arte como libertação e, se é produzida,
por que domina, não emancipa, e sim exclui; a
arte deve ser feita pela, na e para a periferia,
configurando este manifesto um semeador da
cultura periférica:
A Periferia nos une pelo amor, pela dor
e pela cor. Dos becos e vielas há de vir
à voz que grita contra o silêncio que nos
pune. Eis que surgem das ladeiras um
povo lindo e inteligente galo pando contra
o passado. A favor de um futuro limpo,
para todos os brasileiros. [...] É preciso
sugar da arte um novo tipo de artista: o
artista-cidadão. Aquele que na sua arte
não revoluciona o mundo, mas também
não compactua com a mediocridade que
imbeciliza um povo desprovido de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do país. Que, armado da verdade,
por si só exercita a revolução (VAZ, 2008,
p. 247).

São versos periféricos que denunciam estas atrocidades e jogam na cara do governo sua
falta de comprometimento. Sergio Vaz e tantos
poetas e poetizas levam a todos os lugares mostrando a possibilidade de que a escrita seja um
transporte para melhorias de todo território periférico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Não briga com luta, briga tem hora para acabar, uma luta é para
sempre” (SÉRGIO VAZ).

Observa-se que esta pesquisa veio mostrar a literatura periférica, os discursos e representatividade que sua narrativa traz. Por ser uma literatura não canônica existe pouco material para basear-se, mostra- se então alguns marcos do nascimento dessa literatura e sua
expansão.
Expôs-se aqui por meio de algumas análises textuais que Ferréz, Sergio Vaz e Luz Ribeiro como representantes dessa forma de escrita. Luz Ribeiro representante feminina entre
tantas mulheres escritoras que buscam espaços para demostrar toda fora e que emerge da
dor. Vaz líder neste movimento que com sua força de escrita move todos para a acessão literária do território que bem conhece. Féerez e sua escrita agressiva, crua e original mostra-se
potente instrumento de esperança e luta:
[...] E quando a noite chegar, serena e calma, descansar a ferramenta do corpo no consolo da família
autopeças de minha alma. Sou poeta e como poeta posso ser assassino, e como assassino posso
esfaquear os tiranos com o aço das minhas palavras e disparar versos de grosso calibre na cabeça
da multidão sem me preocupar com padre, juiz ou prisão. Sou poeta e como poeta posso ser Jesus, e
como Jesus posso de crucificar-me e sem os pregos nas mãos e os fanáticos nos pés andar livremente
sobre terra e mar recitando poesia em vez de sermão. Onde não tiver milagres, ensinar o pão. Onde
faltar a palavra, repartir a ação (FÉRREZ, 2013, 24-25).

Viu-se que os poemas, contos e músicas possuem algumas características em comum. O retrato da periferia e suas mazelas. A representação dos territórios é nítida em todos
os poemas oriundos da periferia.
Entende-se que esta forma de expressão configura e o legitima como sendo intelectuais
periféricos devidos suas origens, sua arte literária, o estilo na linguagem. O ritmo incessante
das narrativas diárias, em que se repetem com palavras os atos repetidos do dia.
O escrever, o cantar a miséria e a violência constitui a potência dos registros escritos, o
tom poético deixa um conteúdo medonho e às vezes lúgubre, em algo reflexivo. Esse modo
de tentar cantar/contar de forma diferente de expandir o território e se fazer ouvir,
Mostra-se e expõem-se aspectos do projeto de representação destes artistas e a busca da visibilidade da periferia através de seus versos, contos, músicas e vídeos. Esta pesquisa ou análise dos poemas aqui apresentados não é algo inédito, porém procura-se mostrar
a possibilidade da continuidade e visibilidade destes poetas estão fora dos grandes circuitos
editoriais.
Expandir a cultura periférica pode ser uma forma de representar o
território que muitos vivem. Fazer-se notar dentro de um mundo que os
quer calados, pois, representam a parte que ainda dói.
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O CURRÍCULO DAS TECNOLOGIAS PARA A APRENDIZAGEM UM PROJETO DE VIDA
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar o Currículo das Tecnologias para a aprendizagem proposto pela SME (Secretaria Municipal de Educação). Aborda-se, inicialmente,
a concepção de currículo e suas diversas funcionalidades para que se prossiga com a
análise proposta, cuja fundamentação se dá na abordagem de um currículo emancipador,
diversificado e inclusivo, que é a proposta da SME para a Educação Fundamental, tendo
em vista os parâmetros curriculares da LDB, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), da Constituição de 1988 e, também, das competências tecnológicas concernentes ao século XXI, voltados para um projeto de vida.

Palavras-chave: Currículo; Currículo da Cidade; Currículo das Tecnologias;
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O QUE É CURRÍCULO? CONCEPÇÕES E ABORDAGENS DO CURRÍCULO
DA CIDADE
O currículo da Cidade de São Paulo foi
elaborado tendo em vista que a pluralidade é a
principal característica do currículo. Ele abrange
os diferentes saberes, culturas, conhecimentos
e relações existentes dentro do universo de uma
rede educacional. Dessa forma, o currículo é resultado de uma construção cultural permeado
por diversas perspectivas e baseado em muitas
significações que são criadas a partir dos contextos, intenções e interesses que circundam a
diversidade dos atores, bem como das ações
que ocorrem tanto dentro quanto fora do âmbito
escolar e da sala de aula.
O Currículo da Cidade foi construído para
enfocar essa pluralidade a partir da escuta e da
colaboração de alunos, docentes e gestores da
Rede Municipal de Ensino. Para isso, levou-se
em conta que os currículos são orientadores,
uma vez que “é também uma forma concreta de
olhar para o conhecimento e para as aprendizagens construídas no contexto de uma organização de formação” (PACHECO, 2005, p. 36).
Assim, distintas concepções de currículo
levam a diversas orientações no que tange ao
indivíduo que se deseja formar, à prática educativa, como também a própria organização escolar.
Não se encontram no currículo todas as respostas, mas sim discussões temáticas, conceituais,
procedimentais e valorativas para o âmbito da
escola. Isso resulta na orientação na tomada de
decisões sobre as aprendizagens até a “racionalização dos meios para obtê-las e comprovar
seu sucesso” (SACRISTÁN, 2000, p. 125).
Dessa forma, o currículo pode ser concebido como o cerne de uma proposta pedagógica, uma vez que tem a função de delimitar
os aprendizados que serão desenvolvidos, bem
como referenciar as atividades que serão feitas
em sala de aula. Isso deve ter como partida a
compreensão e a melhoria da qualidade de vida
como base da sociedade, do trabalho do professor, da escola e do sentido da vida do alu-

nado. O que fomenta o Currículo da Cidade é o
oferecimento de diretrizes e orientações a serem
utilizadas no dia a dia escolar para que se assegurem os direitos de aprendizagem a cada um
dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Assim,
como bem salienta (PACHECO, 2005, p. 37):
[...] numa primeira síntese do que efetivamente representa, o currículo significa o
seguinte: é a expressão da função socializadora da escola; é um instrumento imprescindível para compreender a prática
pedagógica; está estreitamente relacionado com o conteúdo da profissionalidade
dos docentes; é um ponto em que se intercruzam componentes e decisões muito
diversas (pedagógicas, políticas, administrativas, de controle sobre o sistema escolar, de inovação pedagógica); é um ponto
central de referência para a melhoria da
qualidade de ensino (PACHECO, 2005, p.
37).

Cabe destacar que os currículos não são
lineares, mas constituem um conjunto de aprendizagens concomitantes e interconectadas. Assim, não é possível defini-lo de forma antecipada
sem levar em consideração o seu desenvolvimento no cotidiano da escola, como bem afirma DOLL (1997, p. 178). O currículo, portanto,
encontra-se estreitamente ligado ao dia a dia da
prática pedagógica, na qual se conectam decisões relativas a variados âmbitos,
[...] um currículo construtivo é aquele que
emerge através da ação e interação dos
participantes; ele não é estabelecido antecipadamente (a não ser em termos amplos e gerais). Uma matriz, evidentemente,
não tem início nem fim; ela tem fronteiras
e pontos de interseção ou focos. Assim,
um currículo modelado em uma matriz
também é não-linear e não-sequencial,
mas limitado e cheio de focos que se interseccionam e uma rede relacionada a
significados. Quanto mais rico o currículo,
mais haverá pontos de intersecção, conexões construídas, e mais profundo será o
seu significado (DOLL, 1997, p. 178).
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Ademais, os currículos constituem processos permanentes e não um produto acabado. Ele
“é centro da atividade educacional e assume o
papel normativo de exigências acadêmicas, mas
não deve estar totalmente previsível e calculado” (PACHECO, 2001, p. 15). Assim, pode-se
considerar que o currículo é um processo e não
um produto, sendo uma prática constantemente
baseada na deliberação e na negociação, como
bem destaca (PACHECO, 2001, p. 15).
O currículo, mesmo sendo o documento
orientador do Projeto Político Pedagógico (PPP),
não pode ser visto como algo posto e imutável.
Ele é, antes de tudo, “a concretização das funções da própria escola e a forma particular de
enforcá-las num momento histórico e social determinado [...]” (SACRISTÁN, 2000, p. 15) e, por
isso, a SME leva em consideração a mutabilidade do currículo.
Dessa forma, os currículos devem sempre
ser revisados e atualizados para que se encaixem nas mudanças que acontecem de forma
cada vez mais rápida em todos os setores da
sociedade, como também para que possa incorporar resultados oriundos de novas discussões,
estudos e avaliações.
A característica fundamental do currículo é
a clareza, mesmo que sua função não seja a de
se fechar à criatividade e à inovação. Essa clareza consiste no que se enunciam princípios e que
geram clima e roteiros instigantes ao diálogo, à
aprendizagem, bem como à troca de experiências mediadas por conhecimentos significativos
e amplos relativos à história (SÃO PAULO, 2017).
Assim, os docentes constituem os protagonistas do currículo, uma vez que é são os sujeitos principais na elaboração e implementação
de um currículo, pois têm a função de contextualizar e conferir sentido aos aprendizados, seja
por meio de seus conhecimentos e práticas, seja
pela relação que estabelecem com os educandos. Para isso, é necessário que os professores
reconheçam o seu papel de protagonistas dentro do processo. Sabe-se que, para tal, eles precisam se sentir motivados e terem condições de
exercer seu papel (SÃO PAULO, 2017).

Dada essa premissa, o Currículo da Cidade foi construído tendo como colaboradores os
docentes da RME (Rede Municipal de Ensino).
Eles participaram do processo enviando suas
propostas, bem como integrando os grupos de
trabalho, que buscaram valorizar o protagonismo
dos atores educativos diante do desafio de fazer
com que o currículo praticado na escola seja significativo (SÃO PAULO, 2017).
Levando em conta suas próprias concepções epistemológicas, o docente transforma o
conteúdo do currículo e o elabora baseado no
conhecimento pedagogicamente elaborado de
algum tipo e nível de formalização enquanto a
transformação estritamente pedagógica lhe permita organizar, bem como acondicionar os conteúdos da matéria e adequá-los aos alunos (SACRISTÁN, 2000, p. 15).
Cabe destacar que, nesse processo, o envolvimento da equipe gestora é de suma importância, posto que há necessidade de articular os
docentes da mesma área e de áreas diversas,
do mesmo ciclo e dos distintos ciclos no que
tange às discussões curriculares, bem como na
organização dos planejamentos visando atender
da melhor forma os alunos da comunidade escolar.
O currículo deve ter como foco os estudantes, ou seja, ele existe para dar condições
e assegurar a aprendizagem, bem como o desenvolvimento pleno de cada um dos discentes,
conforme determinam os marcos legais brasileiros. Faz-se necessário que os currículos dialoguem com as necessidades das crianças e dos
adolescentes, de maneira a conectarem-se aos
seus interesses, expectativas e necessidades,
propiciando, assim, um projeto de vida para o
alunado.
Ademais, as propostas curriculares precisam, também, desenvolver conhecimentos, saberes e atitudes que visem a preparação das
novas gerações no que tange às novas demandas da vida contemporânea e futura, visto que
vive-se em tempos de mudanças constantes e
incertezas futuras.
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O Currículo da Cidade é estruturado, portanto, de forma a responder a desafios históricos: trata-se de garantir a qualidade e a equidade na educação pública, ao mesmo tempo
em que aponta para as aprendizagens que se
tornam cada vez mais significativas para os cidadãos do século XXI, bem como para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, num
mundo sustentável e justo.
O currículo não visa apenas a formação
mental e lógica das aprendizagens, nem somente ser um mero formador de jovens e adultos
para o mercado imediato de trabalho, posto que
as propostas de formação de caráter tão amplo e imediatista requerem algumas adjetivações
relativas às práticas curriculares que apontam
numa direção da integralidade dos objetivos de
formação. O que faz com que o currículo não se
restrinja a essas duas finalidades no que tange
à sua função social é o fato de que abrange o
olhar integral sobre o ser humano, bem como
seus valores e sua vida social.

QUAIS SÃO AS REFERÊNCIAS QUE
ORIENTAM A MATRIZ DE SABERES?
Cabe destacar que a Matriz de Saberes
estabelecida pelo Currículo da Cidade está fundamentada nos (SÃO PAULO, 2017).
1.
Princípios éticos, políticos e estéticos definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013, p. 107-108), que visam o exercício
da cidadania responsável, levando à construção
de uma sociedade mais justa, igualitária, democrática e solidária. Os princípios éticos compreendem os de justiça, solidariedade, liberdade e
autonomia, como também, de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a
promoção do bem de todos. Isso contribui para
o combate e eliminação de quaisquer manifestações de preconceito e de discriminção. Os princípios políticos, por sua vez, estão circunscritos
ao âmbito de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum
e à preservação do regime democráticoe dos
recursos ambientais, de busca da equidade no
acesso à educação, à saúde, aos bens culturais,
ao trabalho e a outros benefícios da exigência

de diversidades de tratamento que assegurem
a igualdade de direitos entre os discentes que
apresentam diferentes necessidades de redução
de pobreza e das desigualdades sociais e regionais. No que diz respeito aos princípios estéticos: são de cultivo da sensibilidade juntamente ao da racionalidade; de enriquecimento das
formas de expressão, bem como do exercício
da criatividade; de valorização das diversas manifestações culturais (em especial as da cultura
brasileira); de construção de identidades plurais
e solidárias.
2.
Saberes historicamente acumulados que têm sentido para a vida dos estudantes
no século atual e auxiliam a lidar com as rápidas
mudanças e incertezas no que diz respeito ao
futuro da sociedade como um todo.
3.
Abordagens pedagógicas que dão
voz aos estudantes, como também reconhecem
e valorizam suas ideias, pensamentos, opiniões
e experiências de vida, além de permitir que tenham o direito de escolha e participem de forma
ativa das decisões tomadas no ambiente escolar
e na sala de aula.
4.
Valores fundamentais inerentes à
contemporaneidade baseados na solidariedade,
singularidade, coletividade, igualdade e liberdade. Estes almejam eliminar todas as formas de
preconceito e de discriminação, tais como: orientação sexual, genêro, raça, etnia, deficiência e
todas as maneiras opressoras que dificultam o
acesso dos estudantes à participação política e
comunitária e a bens materiais e simbólicos.
5.
Concepções de Educação Integral
e Educação Inclusiva: esta é voltada à promoção
do desenvolvimento humano integral e à equidade, de forma a garantir a igualdade de oportunidades para que os sujeitos de direito possam
ser considerados tendo em vista suas diversidades, possam vivenciar a escola de maneira
plena e expandir suas capacidades intelectuais,
físicas, emocionais, sociais e culturais. Ademais,
a Matriz de Saberes está fundamentada em marcos legais e em documentos oficiais relevantes
socialmente, que indicam elementos imprescindíveis de serem inseridos em propostas curriculares que estão alinhadas com conquistas no
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âmbito dos direitos humanos, geralmente, e ao
direito à educação especificamente. Esses marcos e documentos são: Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, Direitos da Infância
e da Adolescência e Direitos das Pessoas com
Deficiências; Artigos 205, 207 e 208 da Constituição Federal (1988); Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB, 1996); Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990); Lei 10.639
(2003) e Lei 11.645 (2008), que estabelecem
a obrigatoriedade do ensino da História e das
Culturas Africanas, Afro-brasileira e dos Povos
Indígenas/Originários; Lei 11.340 (2006), que
coíbe a violência contra a mulher; Plano Nacional de Educação (2014-2024); Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015); Lei 16.493 (2016)
sobre a inclusão do tema direitos humanos nas
escolas a fim de universalizar os marcos legais
internacionais das Nações Unidas, que tratam
dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos,
políticos, ambientais e culturais; Documentos legais que fazem menção ao direito à Educação
ou destacam a relação entre direito, educação,
formação e desenvolvimento humano integral;
Atas das Conferências Nacionais de Educação
(CONAEs).

MATRIZ DE SABERES
O propósito da Matriz de Saberes consiste
em formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários para o fortalecimento de uma sociedade
mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Ela indica o que as crianças e os adolescentes precisam aprender e desenvolver durante
sua trajetória escolar.
Os princípios que norteiam a Matriz de Saberes são:
a.
Pensamento Científico, Crítico e
Criativo: acessar, selecionar, bem como organizar o conhecimento de forma curiosa, com
pensamento crítico e criatividade para observar,
questionar, investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, refletir, interpretar e analisar ideias,
acontecimentos e fatos em profundidade; produzir e usar evidências.

b.
Resolução de Problemas: descobrir possibilidades diversas, gerenciar e avaliar,
ter originalidade e criar soluções, problemas e
perguntas para inventar, reinventar-se, agir de
forma propositiva no que diz respeito aos desafios contemporâneos e resolver problemas individuais e coletivos.
c.
Comunicação: utilizar as linguagens verbais, verbo-visual, corporal, artística,
multimodal, científica, matemática, LIBRAS, digital e tecnológica para se expressar, partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos
em diversos contextos, bem como produzir sentidos que conduzam ao entendimento mútuo para
exercitar-se como sujeito dialógico, sensível e
criativo; compartilhar saberes (reorganizando o
que já sabe e criando novos significados); compreender o mundo, situando-se em distintos contextos socioculturais.
d.
Autoconhecimento e Autocuidado:
conhecer e cuidar de seu corpo, de suas emoções, de sua mente, de suas aspirações e de
seu bem-estar e ter autocrítica para reconhecer
limites, interesses pessoais e potências; apreciar
suas próprias qualidades para que possa estabelecer metas de vida; evitar situações que o coloquem em risco; adotar hábitos saudáveis; gerir
seus comportamentos, impulsos e emoções e
saber lidar com a influência de grupos.
e.
Autonomia e Determinação: saber
se organizar, definir metas e persistir para alcançar seus objetivos a fim de que aja com autonomia e responsabilidade, fazer escolhas, vencer
obstáculos e ter confiança no planejamento e na
realização de projetos pessoais, profissionais,
bem como de interesse coletivo.
f.
Abertura à Diversidade: estar aberto ao novo, respeitar e valorizar diferenças e saber lidar com a diversidade para agir flexivelmente e desprovido de qualquer tipo de preconceito;
conviver de forma harmônica com os diferentes,
assim como apreciar, fruir e produzir bens culturais diversos; valorizar as identidades e culturas
locais.
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g.
Responsabilidade e Participação:
saber reconhecer, bem como exercer seus direitos e deveres, tomar decisões de forma ética e responsável para consigo, para com o os
demais e com o planeta a fim de poder agir de
forma solidária e sustentável, respeitar os direitos humanos e ambientais, participando da vida
cidadã como agente transformador.
h.
Empatia e colaboração: consiste
em considerar a perspectiva e os sentimentos
dos demais, colaborar com os outros e saber tomar decisões que envolvam o coletivo para agir
empaticamente, trabalhar em grupo, respeitar e
criar princípios de convivência, saber solucionar
conflitos e promover a paz.
i.
Repertório Cultural: desenvolver
repertório cultural e senso estético para saber
reconhecer, valorizar e fruir as diversas identidades artísticas, culturais e suas manifestações
para que possa ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso às produções de cunho
cultural, como também suas experiências emocionais, sensoriais, corporais, cognitivas, expressivas etc. (SÃO PAULO, 2017).

QUAIS FORAM OS TEMAS QUE GERARAM O CURRÍCULO DA CIDADE?
É necessário que o currículo dialogue
com a dinâmica e com os dilemas da sociedade
atual para que as novas gerações possam participar de forma ativa na transformação da sua
realidade local, bem como dos desafios globais
positivamente. Temas de suma importância para
a sociedade precisam ser debatidos para serem
enfrentados, tais como: direitos humanos, meio
ambiente, desigualdade social e regional, intolerâncias religiosas e culturais, abusos de poder,
racismo, consumo e sustentabilidade, etc.
Faz-se necessário entender como essas
temáticas da atualidade podem ser integradas a
uma proposta inovadora e que prime pela emancipação do currículo, como também se integre
ao cotidiano escolar. Assim, o Currículo da Cidade incorporou os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), pactuados na Agenda 2030

pelos países que são membros das Nações Unidas. Tais Objetivos são temas inspiradores a serem trabalhados de maneira articulada aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos
diversos componentes curriculares.
A Agenda 2030 é um plano de ação que
engloba os 5 P’s: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria. Ademais, há os 17 objetivos que propõem: 1. Erradicação da pobreza; 2.
Fome zero e agricultura sustentável; 3. Saúde e
bem-estar; 4. Educação de qualidade; 5. Igualdade de gênero; 6. Água potável e saneamento
básico; 7. Energia Limpa e Acessível; 8. Trabalho
decente e crescimento econômico; 9. Indústria,
inovação e infraestrutura; 10. Redução das desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12. Consumo e produção responsáveis;
13. Ação contra a mudança global do clima; 14.
Vida na água; 15. Vida terrestre; 16. Paz, justiça
e instituições eficazes; 17. Parcerias e meios de
implementação.
Cabe ressaltar que esses objetivos estão
correlacionados com os da atual gestão da Cidade de São Paulo em seus eixos, projetos e
metas, que visam a melhoria da qualidade de
vida dos habitantes da cidade.

CURRÍCULO E TECNOLOGIA
De acordo com BUCKINGHAM (2005),
atualmente, as tecnologias estão bem inseridas
no imaginário das pessoas, bem como de seus
diálogos cotidianos, entrando, dessa maneira,
no âmbito escolar através do contato que as
pessoas têm cotidianamente com as mídias e
tecnologias.
Assim, os professores preocupam-se com
a leitura ingênua e desprovida de olhar crítico que
os discentes fazem das mensagens multimídia a
que possuem acesso em diversos espaços. Isso
torna clara a necessidade de que se oriente os
estudantes no que tange à aprendizagem da leitura e do desenvolvimento da interpretação crítica das mensagens que permeiam seu cotidiano
e, também, analisarem as novas possibilidades
de aprendizagem que elas propiciam.
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Buckingham (2003, p. 4) salienta que isto
indica que o letramento e a alfabetização nas
mídias é de suma importância para os jovens
tanto quanto as formas mais tradicionais de alfabetização e de letramento em relação aos textos
impressos. Entretanto, faz-se necessário reconhecer que o domínio instrumental tecnológico
não é suficiente para compreender seus modos
de produção, bem como incorporá-la ao ensino,
ao currículo e à aprendizagem.
Atualmente, é preciso que o currículo
abrange os letramentos digitais e midiáticos de
forma que os estudantes possam ler, escrever e
aprender utilizando as múltiplas linguagens de
expressão e comunicação que são proporcionadas pelas TDIC e mídias veiculadas por elas.
Por isso, é necessário que se identifiquem as
características inerentes às TDIC, suas funcionalidades e formas de representação, uma vez
que, ao expressar uma ideia por intermédio das
TDIC, estas estruturam a ideia e interferem em
seu significado.
Alguns consideram as tecnologias como
recursos neutros e sua integração ao currículo
como se fosse uma transposição do conteúdo
integrador do currículo oficial para uma nova mídia, embora os processos comunicativos e as
formas de cultura que transitam pelas TDIC engloba distintas linguagens e sistemas de signos
que são concebidos segundo as características
inerentes da mídia em uso, suas potencialidades
e limites, da mesma forma que “as misturas entre
linguagens que se realizam nas mídias híbridas
de que o cinema, a televisão e, muito mais, a hipermídia, são exemplares” (SANTAELLA, 2007,
p. 77-78).
Muitas vezes, desconsiderava-se que o
currículo efetivo é concebido na prática pedagógica que resulta do trabalho entre docente e
alunos na sala de aula, em que se encontram
envolvidos os conhecimentos de cunho científico e, também, os elementos simbólicos culturais, os saberes da prática docente, as técnicas
e os artefatos, bem como as práticas sociais de
comunicação. Faz-se necessário ir além dessas
visões ingênuas e deve-se considerar que as mí-

dias e as tecnologias têm seu papel nos modos
de: se expressar, se relacionar, ser e estar no
mundo, transformar a vida, produzir cultura e desenvolver o currículo.
De acordo com Vieira Pinto (2005, p. 169,
v. 2), a tecnologia necessita ser pensada socialmente e “a verdadeira finalidade da produção
humana consiste na produção das relações sociais, na construção das formas de convivência”.
Assim, ao se tratar da integração das tecnologias com o currículo, deve-se fazê-lo na mesma
visão de construção social para tornar a pessoa
mais humana, bem como desenvolver sua consciência crítica e se perceber como sujeito de sua
própria história e de sua época. É importante salientar que o currículo é,
afetado pelas mudanças socioculturais
e políticas da sociedade e pela demanda de perfis profissionais que também se
modificam. Assim, o currículo será, necessariamente, reformulado em função de
tempos, lugares e contextos culturais em
que se desenvolve, pelas ações dos atores que nele estão envolvidos (CED-PUC/
SP, 2007, p. 1).

De acordo com SILVA (2001), as TDIC fazem parte do desenvolvimento do currículo como
elementos estruturantes e não somente como
instrumentos de transmissão cultural. Dessa
forma, é de suma importância se ter uma visão
crítica sobre as relações entre as TDIC e o currículo, bem como compreender que a integração
de tecnologias ao currículo se dá para além das
mídias e engloba: as mensagens e os contextos,
as diversas relações entre culturas, as diferentes
linguagens, tempos e espaços, como também,
as experiências dos docentes e dos alunos.
Segundo Goodson (2001, p. 211), a integração das TDIC ao currículo pode ter a intenção de fortificar a “divisão social do trabalho e a
divisão social do conhecimento”, a transmissão
de informações, bem como sua reprodução em
exames padronizados. Ademais, as TDIC têm
como pressuposto poder incentivar, em sala de
aula, a concepção tecnológica de sala de aula
no computador, ou seja, visa a informatização do
ensino e da grade curricular.
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Segundo Pinar (2006, p. 134-135), essa
concepção tecnológica pode "tornar-se a última
fantasia tecnológica da utopia educacional, uma
fantasia de currículo à prova de professor, uma
fantasia de ir onde nenhum homem jamais esteve". Dessa maneira, é como se os problemas
culturais, políticos e históricos pudessem acabar
mediante as telas do computador.
Cabe ressaltar, portanto, que as TDIC propiciam muito mais do que a transmissão de informações, uma vez que, ao considerar que a
educação não está restrita ao âmbito da memorização de informações e que as funcionalidades
das TDIC vão além do transmitir informações, ou
seja, é importante usá-las para que se potencialize as práticas docentes que visem um currículo cujo foco é o desenvolvimento da autonomia
do aluno no que tange à busca e à geração de
informações significativas para compreender o
mundo, bem como atuar em sua reconstrução,
seu desenvolvimento.
As TDIC devem proporcionar que se formem alunos críticos e autores reflexivos, com capacidade de julgamento, autorrealização e que
atuem em prol dos ideais da liberdade responsável, da emancipação social e da democracia.
Cabe destacar que, dessa maneira, a criação de
ambientes de aprendizagem interativos através
das TDIC propicia novas formas de ensinar, de
aprender, bem como de interagir com o conhecimento, com o contexto local e, também, global,
impulsionando o desenvolver relativo à capacidade de dialogar, de representar o pensamento, buscar, selecionar e recuperar informações,
como também, construir conhecimento de forma
colaborativa através de redes não lineares.
Integrar as TDIC ao currículo resulta na potencialização do desenvolvimento das habilidades de escolha de informações dentro de uma
gama de informações ligadas de forma a-linear
ou, também, a criação de novas ligações que
não estavam previstas. Ademais, faz com que o
aluno veja a escrita como algo que representa
suas ideias e, também, incita a leitura e interpretação do pensamento alheio expresso de forma
textual por meio de palavras ou ao utilizar dife-

rentes linguagens e maneiras de representação
tais como sons, vídeos e imagens articulados
em hipertextos.
Para Dwyer (1995), a integração da tecnologia ao currículo faz com que este seja expandido além de propiciar a participação mais
ativa dos discentes nos processos de ensino e
aprendizagem, em que as disciplinas se articulam em projetos temáticos que proporcionam o
atendimento de diferentes interesses, necessidades e preferências de aprendizagem, levando
em conta a diversidade cultural e respeitando-a.
Assim, o papel do uso das TDIC no desenvolvimento do currículo por projetos viabiliza
registrar processos, bem como a recuperação
de trajetórias, a revisão de narrativas e a identificação de caminhos percorridos, conhecimentos
postos em ação e significados em construção.
Dessa forma, é possível retomar os conhecimentos gerados de modo inadequado e que necessitam revisão, como também, outros que devem
ser buscados para comporem o projeto visando
ajudar a solucionar um problema e compreender
questões de investigação.
Assim, as TDIC permitem acompanhar o
processo de construção do conhecimento, bem
como o desenvolvimento da espiral de aprendizagem do aluno, conforme salienta Valente
(2002a). Além disso, permite identificar o currículo efetivamente construído. No entanto, para que
haja integração de tecnologias ao currículo, não
basta haver tecnologias disponíveis no âmbito
escolar para acesso dos discentes, é necessário, como bem afirma Almeida (2007a, p. 160),
a criação de condições para que os educadores
compreendam a tecnologia em seus “modos de
produção de forma a incorporá-la na prática”, a
partir da ação e, também, da reflexão sobre a
ação que tenha as “características constitutivas
desse novo meio, de suas potencialidades e limitações em relação às formas de interação e
construção de significados”.
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Dessa forma, Almeida (2007a, p. 159)
orienta o docente no sentido de protagonizar a
ação com o uso das TDIC “de modo que possa
analisar a efetividade das contribuições desse
suporte para a criação de experiências educativas significativas e relevantes para os aprendizes”, que os reconheçam como sujeitos protagonistas da própria aprendizagem.
O docente coloca-se em sintonia com as
linguagens e símbolos que integram o mundo do
aluno, respeita seu processo de aprendizagem
e busca compreender seu universo de conhecimento através das representações feitas pelos discentes em um suporte tecnológico ao se
reconhecer como protagonista de sua prática e
usar as TDIC de modo crítico e criativo, uma vez
que esta prática evidencia-se por estar voltada
para a aprendizagem significativa do aluno.
Os estudantes estabelecem interações entre seu cotidiano, os acontecimentos globais e
o conhecimento abordado em sala de aula por
meio do desenvolvimento de atividades ativas,
que também impulsionam a criação de conexões entre o local e o global, tornam permeáveis
as fronteiras disciplinares, bem como reconstroem o currículo preestabelecido, visto que atuam
em função das significações que atribuem em
contexto socioeducativo.
Tal reconstrução pode ficar registrada em
diversas ferramentas e interfaces digitais. Dessa
forma, a integração das TDIC ao currículo proporciona mais abertura de espaços, tempos,
métodos, estruturas e estratégias de conteúdo
concebidas inicialmente nas grades curriculares
para que sejam trabalhados na âmbito escolar,
proporcionando um novo sentido para a escola
“como memória da humanidade, como sistema
de construção do saber, de enriquecimento moral e social, um espaço em que se considere
cada aluno como um ser humano à procura de
si próprio, em reflexão conjunta com os demais
e com o mundo que o rodeia” (SILVA, 2001, p.
846).

Integrar as TDIC ao currículo pode auxiliar
a escola a trabalhar com a mudança, a abertura,
bem como a flexibilidade para que o aluno consiga enfrentar vida e o mercado de trabalho, uma
vez que a sociedade é instável e sofre constantes
mudanças. Como bem destaca Valente (2002a),
a integração das TDIC ao currículo se coaduna
com os princípios da aprendizagem ativa inerente à abordagem construcionista, em que, através
da atividade de programar o computador, o estudante descreve suas ideias, observa o efeito
concebido pelo processamento do computador
e, ademais, reflete sobre o que pretendia realizar
e o resultado obtido.
Além disso, o aluno altera sua descrição inicial para atingir o desejado e estabelece
uma dialogicidade com o próprio pensamento,
com os demais alunos e com o meio em que
está inserido, gerando a espiral ascendente da
aprendizagem que tem como base a descrição-reflexão-depuração, que encaminha para novas
construções concretas, criando um movimento
dialético entre o pensamento concreto e o abstrato, como bem destaca (PAPERT 1985).
Freire (2001) propôs a concepção libertadora e problematizadora do currículo, levando
a compreender que, dentro do processo de integração das tecnologias ao currículo, é mister
buscar a formação do ser humano dialógico, reflexivo, questionador, crítico e que é capaz de
transformar a si mesmo e o mundo.
Assim, a utilização das TDIC possibilita a
identificação do ponto de partida do estudante,
ou seja, sua maneira de interpretar o mundo, os
instrumentos culturais que fazem sentido para
sua vida e, ademais, criar condições para a escrita de sua história, a compreensão de si como
sujeito pertencente ao seu tempo, que é membro
de uma comunidade com a que compartilha e
constrói conhecimentos, experiências e valores.
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O que se observa é que a integração entre as TDIC e o currículo provoca tensões entre
o currículo organizado de forma fechada, estanque com conteúdos escolhidos previamente e
cuja base é uma classificação hierárquica definida a priori e sua lógica é pautada pela produtividade e eficácia (característica da sociedade
industrial), como destaca FINO e SOUSA (2005)
e o currículo que é necessário para uma sociedade cuja configuração se dá pela cultura das
tecnologias digitais interativas.
Portanto, a concepção de rede é de suma
importância para que se compreenda a configuração do currículo da cultura digital. Trata-se de
rede sempre aberta para novas interações não
lineares entre diversos espaços produtores de
conhecimento, ao diálogo intercultural, à utilização de distintas linguagens para expressar pensamentos e emoções, ao respeito às necessidades e preferências individuais de aprendizagem
e construir significados.

Destarte, as redes sociais proporcionam
a articulação dos conhecimentos científicos sistematizados com os conhecimentos contextuais
trazidos pelos participantes da rede, bem como
com as informações disponíveis online sobre a
sociedade global.
A construção do currículo em rede pode
ocorrer com diferentes pontos de partida e de
chegada, proporcionando delinear trajetórias
singulares, deixar marcas, criar narrativas pessoais e reconfigurar espaços, conforme ressalta
Lévy (1999). Dessa maneira, numa perspectiva
sócio-histórica, a integração das TDIC ao currículo auxilia na construção de um currículo que
supera a padronização, visto o que foi planejado
previamente pode ser reconstruído durante o andamento da ação, concebendo múltiplos currículos, constituídos em redes de conexões que integram sistemas abertos a inúmeras influências,
flexíveis, rizomáticos e dinâmicos, como afirma
(GALLO 2004, p. 45-46).

De acordo com Dias (2004), a criação de
redes de significados, cujo suporte é a internet,
propicia uma aprendizagem colaborativa e proporciona o exercício da autoria compartilhada
num ambiente hipertextual que impulsiona a interação entre indivíduos, tecnologias e informações representadas através de linguagens múltiplas, bem como a participação ativa na produção
de conhecimentos, o diálogo com especialistas
em específicas áreas do conhecimento, o compartilhar experiências, o confronto de diversos
pontos de vista e a negociação de sentidos.
Dessa maneira, o currículo em rede potencializa-se quando é desenvolvido em processos
de construção do conhecimento que viabilizem
a aprendizagem por intermédio da criação colaborativa. Dias (2008) afirma que as comunidades de aprendizagem que se instituem nas
redes sociais alteram a ideia inicial de utilização
da rede que visa apenas a busca e o consumo
de conteúdo para a produção de conteúdo em
colaboração e representação coletiva de narrativas curriculares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não obstante muitos professores reconheçam a importância da utilização das TDIC no
que tange ao desenvolvimento do currículo, cabe aqui um questionamento crítico acerca das
condições dos espaços concretos nos quais se desenvolve o ensino a fim de que se possa
sair da situação de carências referentes a diversas ordens e de excesso de dificuldades,
como, por exemplo, o número elevado de estudantes por sala de aula, a insuficiência da
quantidade de computadores disponíveis nas escolas, a falta de tempo do docente no que
diz respeito ao planejamento e replanejamento de suas aulas, a falta de hábitos de trabalhos
colaborativos entre os professores das diversas disciplinas, bem como a ausência de cultura
digital dos docentes, contrapondo-se à inerente cultura livresca.
Assim, para que se possa fugir do currículo que legitima as relações entre poder, mídia,
tecnologia e conhecimento perpetuadoras da hierarquização social, faz-se necessário ponderar que o docente constitui, nesse processo, o principal responsável no que tange ao desenvolvimento do currículo e que as TDIC, quando integradas ao currículo, podem propiciar
a emancipação ou a dominação e o controle do ser humano, conforme afirma (GOODSON,
2001).
As pessoas exercitam a participação na sociedade e podem questionar as tecnologias
por intermédio da participação ativa na construção do currículo, podendo criticar tais tecnologias, analisar suas contribuições e possibilidades de utilização contextualizada visando à
resolução de problemas da vida, ao desenvolvimento humano e, também, à emancipação
social e política. Deve-se questionar as tecnologias e sua integração ao currículo da mesma
forma que se deve questionar o currículo, uma vez que:
O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento
enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o para quê, o como, o em
favor de quê, de quem, o contra quê, o contra quem, são exigências fundamentais
de uma educação democrática, à altura dos desafios do nosso tempo (FREIRE,
2000, p. 102).
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RELAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR COM A QUALIDADE DE
ENSINO
RESUMO: O tema Relação da Gestão Escolar com a qualidade de ensino representa uma
temática muito importante na área educacional. O objetivo é descrever o processo de
gestão escolar na qualidade de ensino. Este estudo será uma revisão de literatura com
o tema “Relação da Gestão Escolar com a qualidade de ensino”, com buscas por meio
de artigos em periódicos nacionais, publicados em português disponíveis nas bases de
dados pertencentes a Google Acadêmico (Scholar) e Scielo (Scientific Electronic Library
Online). Os critérios de seleção dos artigos serão no idioma em português/inglês, publicados no período de 2013 a 2020, utilizando-se os descritores: Educacional. Gestão.
Qualidade. Foram considerados como critérios de inclusão livros. Excluíram-se os artigos
e livros que não tratavam sobre o tema proposto. Sendo assim, cada qual que adentra o
conselho acaba por defender visões próprias do segmento ao qual pertence, e em meio a
toda essa diversidade, é possível a construção de posicionamentos e projetos que abranjam a totalidade e sendo assim, há misturas de conhecimentos trazidos pelos diferentes
sujeitos.

Palavras-chave: Criativo; Educacional; Gestão; Qualidade; Relação.
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INTRODUÇÃO

N

o cenário atual da área educacional deve-se colocar como foco central da escola o pessoal que nela trabalha, pois através deles é que será possível inovar, e
torna-se mais eficaz na parte administrativa escolar.

Dessa forma, acentua Vieira (2016) para que a escola permaneça com o desempenho
e qualidade em excelência, o papel do gestor ganha destaque. É o gestor que possui a
função de coordenar os funcionários de forma que se consiga alcançar a meta com a maior
eficácia possível, abordando a administração de maneira mais humana.
Colocando o pessoal e a forma de trabalhar na área educacional ressalta Bravo (2016)
são lideradas as forças decisivas referentes ao sucesso ou fracasso da área educacional em
relação a se ter uma qualidade de ensino. Assim, a transformação daqueles que participam,
direta e indiretamente da equipe escolar, o que dá fundamento para a elaboração da análise
científica em questão.
O papel da escola e consequentemente da gestão, ressalta Carvalho (2013) e do modo
como a gestão trabalha com a sua equipe e, é fundamental para a constituição de todos
esses fatores.
Bem como, tendo em vista, essa importância do gestor dentro do ambiente educacional tem-se que seus pontos fundamentais são a de realizar a personificação do que se espera e/ou se precisa da equipe com que se está trabalhando.
Ter características segundo Moll (2013) como o entusiasmo, vigor, a calma principalmente em situações de crise e terem firmeza e capacidade de ser justo em todos os momentos são essenciais em relação ao sucesso. Possuir conhecimento, técnico e profissional,
sobre os processos que ocorrem no âmbito educacional e, também, ser capaz de verificar as
individualidades e pontos motivadores de cada indivíduo dentro da equipe escolar.
O objetivo é descrever o processo de gestão escolar na qualidade de ensino. A equipe
escolar e todas as pessoas que de algum modo colaboram com a escola têm a liberdade
para determinar sua função e a melhor forma de executar conforme sua capacidade, criando
um ambiente de trabalho criativo.
É preciso se ter em mente de que uma excelente gestão automaticamente se tem uma
qualidade de ensino diferenciada e na qual todos da equipe escolar colaboram para o aprendizado do educando.
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A LIDERANÇA DO GESTOR
Diante da globalização do mundo moderno, pode-se observar segundo Libâneo (2015)
uma tendência de descentralização e autonomia
de diversas áreas, e está e deve acontecer com
educação de uma forma geral.
O cotidiano tem se tornado cada vez mais
rápido e os espaços estão diminuindo mais rápido, gerando a necessidade de uma tomada de
decisão mais ágil.
Sendo, dessa maneira atribuída de forma
abrangente a sua gestão, promovendo a participação de toda a comunidade ao seu entorno e
em seu interior, bem como a prestação de contas que fica a cargo de todos.
Delegando segundo Paschoalino (2017)
desse modo, à educação como meio de transformação da sociedade, rompendo, ainda que
de forma tímida com a estratificação social imposta pelas desigualdades.
É necessário que se faça uma gestão
transparente para que as relações entre escola,
governo e sociedade em geral se constituam em
uma divisão coerente de responsabilidades.
Dando acesso a sociedade que gira em
torno deste espaço, que deve ocupar de fato
esse espaço, sendo gestores, educadores, educandos e por óbvio os pais destes que devem
fazer-se presentes nas tomadas de decisões.
Dessa forma, a escola segundo Sant'anna (2014) é um meio de ascensão social, de
erradicar a pobreza e minimizar a violência e,
consoante a se ter todos da área educacional
um desempenho notável por todos.
A preocupação com a educação se faz
necessária devido sua importância para todas as
relações sociais, minimizando as desigualdades
quando da sua correta aplicação aos indivíduos.
Deve-se pensar acentua Pereira (2018)
como uma política norteadora, com definição de

currículos que promovam a equidade sempre direcionada às habilidades e aos conhecimentos.
Porém, que não engesse as tomadas de
decisões das escolas, havendo a necessidade
de profissionais capacitados no interior da escola para que essa autonomia e descentralização
funcionem de forma efetiva.
O comportamento do gestor segundo Sacristán (2017) tem reflexos diretos na motivação
e consequente desempenho de sua equipe e,
uma equipe motivada ocorre às mudanças na
qualidade de ensino.
Atualmente o gestor deve possuir um estilo que venha a motivar o crescimento de sua
equipe e, em consequência da instituição devendo o gestor atuar sempre como um agente motivador dentro da instituição.
O clima educacional segundo Alarcão
(2014) é bom quando são predominantes atitudes positivas, que proporcionam sentimentos
como alegria, motivação, satisfação e comprometimento nas pessoas e no ambiente. Já outras
situações, favorecem a sensação de estresse,
desinteresse, rivalidade e resistências às mudanças, o que gera um clima ruim, desfavorável.
As mudanças organizacionais são iminentes, uma vez que há uma reestruturação na
missão e visão governamental e essas transformações devem ser planejadas e encabeçadas
pelos gestores da administração pública.
Afinal, segundo Goleman (2015) são eles
que possuem o conhecimento, habilidades e
competências necessárias para elevar a instituição a níveis de inovação e eficiência nos serviços oferecidos.
Para tanto, torna-se necessário pensar e
perspectivar uma educação distinta da institucionalizada na prática cotidiana das diferentes
escolas do país. A liderança do gestor segundo
Padilha (2017) é uma forma de modificar comportamentos e adaptar o funcionamento dos procedimentos de acordo com o que é pedido pela
instituição escolar.
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Mediante a ampliação da participação,
com vistas à humanização e emancipação dos
sujeitos, ou seja, uma educação para a cidadania. Cabendo a este tipo de gestão levar a
escola, como um todo, a uma educação que
possibilite aos sujeitos históricos transcender as
amarras a anos colocadas por uma estrutura organizacional autoritária.
A educação para além do capital visa a
uma ordem social qualitativamente diferente e,
agora não só é factível lançar-se pelo caminho
que nos conduz a essa ordem como o é necessário e urgente.
O papel da educação segundo Morin
(2015) orientado pela única perspectiva efetivamente viável de ir para além do capital é absolutamente crucial para esse propósito.
Uma nova dinâmica no interior das escolas se faz necessário e urgente e, só assim será
possível perspectivar uma nova concepção de
educação, sendo esta mais humana, justa e coerente.
A escola em uma gestão acentuada Pontes (2015) deve transcender as limitações e autoritarismo existentes nas gestões conservadoras
e devendo a educação guiar seus integrantes
para uma de superação do antagonismo.
Logo, é de essencial importância, ter um
gestor comprometido com a causa da emancipação humana e descentralização do poder. O
gestor tem em suas mãos um papel central para
o bom desenvolvimento e organização da instituição escolar, cabendo a este inserir e fomentar
o protagonismo dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem e desenvolvimento escolar.
Deverá o gestor segundo Madeiro (2015)
demonstrar a relevância e a necessidade de
uma gestão mais envolvente e que destaque as
potencialidades e possibilidades da escola e
seus sujeitos. Atuando desta maneira o gestor
caminha para a construção e desenvolvimento
de vidas humanas, mais emancipadas e uma escola mais conectada à realidade.

Devendo a escola segundo Hernández
(2017) como um todo estar efetivamente envolvida e comprometida com a democratização do
espaço e por consequência com a democratização da vida.
Ao passo que a escola se compromete
com a realização de uma gestão democrática,
ela acaba por atrair para o interior da escola e
de suas decisões todas as pessoas realmente
afetadas e influenciadas.
Envolvendo assim educandos, educadores, servidores administrativos, pais e comunidade em geral, logo todos têm um papel de extrema
responsabilidade com a totalidade do processo
educacional. Sendo que, ocorre segundo Angotti (2014) uma efetiva transferência e compartilhamento das responsabilidades, o processo de
compartilhar o poder é o que de fato caracteriza
este tipo de gestão.
Fato este que possibilita que não ocorra
a culpabilização, própria das gestões centralizadas, logo todos acabam pensando caminhos
para a melhoria e solução dos problemas que
surgirem.
Os diferentes sujeitos segundo Cavalcanti
(2016) se tornam protagonistas e atuantes, participando decisivamente dos direcionamentos da
escola.
Desta maneira, há um compartilhar de
responsabilidades e ações no interior da escola,
que acaba por resultar em ações mais proativas
e dinâmicas, à medida que todos acabam efetivamente fazendo parte dos processos decisórios.
Apesar de tal compartilhamento, a figura
do gestor segundo Angotti (2014) acaba por ser
determinante, pois suas posturas acabam por repercutir nos posicionamentos e práticas do restante da escola.
Neste sentido, é necessário analisar e precisar a atuação e papel do gestor para o bom
desenvolvimento de uma escola. Pensando so30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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bre segundo Moll (2013) suas contribuições em
relação a ampliação dos horizontes e auxílio significativo na transformação da estrutura educacional o qual está inserido e atua.

Por mais que a educação seja um direito garantido por lei, a inserção de diferentes sujeitos, em
especial os das classes subalternas, foi e ainda
é algo bastante complexo.

Ao longo da história da humanidade existiram diversas maneiras de organização, sendo
que na história moderna e contemporânea tais
regras passam a estarem presentes de forma
mais incisiva por meio das consolidações das
múltiplas legislações.

E que necessita segundo Vieira (2016) de
atenção a fim de que de fato se alcance a universalização e uma universalização pautada em
princípios de qualidade. A escola deve ser para
todos, tanto no que concerne ao ingresso como
ao que se refere à participação dos sujeitos que
já estão inseridos fisicamente e para que isto
se efetive a gestão mais democrática é uma demanda urgente.

Sendo estas legislações compostas por
leis, normas e regras distintas em cada universo
social. Os conjuntos de regras que norteiam a
ação humana segundo Carvalho (2013) estão
presentes e são necessários, pois auxiliam os indivíduos no processo organizacional e estrutural,
de suas relações e interações humanas.
A história escolar não está isenta de tais
regras e procedimentos, obviamente que quando se fala em história da educação, este não é
pensado como um processo unânime, tendo em
vista as particularidades existentes nas diversas
sociedades e momentos históricos.
A concepção de educação nos moldes
que temos atualmente, baseada em um profissional qualificado e preparado, visando um ensino emancipador e humanizador, não apareceu
de forma repentina e mágica no universo educacional e, esta é fruto de todo um longo e complexo processo histórico pautado nas leis que
regem a educação brasileira.
Os quais esses processos segundo Moura (2016) resultaram em diversos embates, desafios e contradições até a efetivação de uma
luta mais decisiva por uma escola de melhor
qualidade e estrutura. A educação desde então
não mais ficou esquecida e deixada em segundo plano nos textos constitucionais e legais da
federação brasileira.
No qual segundo Madeiro (2015) se começa a pensar e a introduzir a ideia de uma
gestão participativa e compartilhada entre os
membros da escola, pode estes ter voz e participação ativa nas decisões e caminhos da escola.

Partindo das reflexões de Moura (2016),
inicia-se então a construção e consolidação de
uma educação cidadã e democrática, a qual tem
como expectativas a construção de seres humanos autônomos em todas as suas relações.
Partindo do contexto social e histórico o
qual a escola está inserida, deve-se integrar o
trabalho e a participação de pais, equipe gestora, educandos e educadores.
Partindo deste pressuposto, consequentemente segundo Moll (2013) se observa uma
educação de maior qualidade em todas as suas
esferas, nas quais deve ocorrer um intenso estímulo por parte do gestor.
Para uma formação continuada de toda a
equipe, bem como o seu constante papel de liderança para atraí-los a este novo paradigma. A
construção de um projeto pedagógico segundo
Padilha (2017) com o intuito democrático e ético no interior das relações institucionalizadas e
sociais teria como objetivo alcançar as potencialidades sociais como um todo.
É de essencial importância, quando está
em pauta a gestão democrática, pensar acerca
dos recursos financeiros e tecnológicos que estão disponíveis para a escola.
Pois, para que a mesma se efetue é essencial que estes sejam compatíveis com os interesses da mesma, os inúmeros recursos tec30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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nológicos, devem ser usados para informar e
transmitir para a sociedade quais os desfechos
e andamentos que estão ocorrendo no interior
da escola.
A atualidade permite segundo Pereira
(2018) a escola usar a seu favor o desenvolvimento técnico, para atrair os educandos e
facilitar o aprendizado. Tendo em vista que na
atualidade os educandos estão cada vez mais
vinculados com os recursos midiáticos e, nos
últimos anos o tema central dos debates nas escolas é referente às possibilidades e dificuldades da gestão participativa.
No entanto, muitas vezes segundo Bravo
(2016) nos referidos debates pouco se aprofundam acerca do que de fato é uma gestão participativa, sendo assim, é relevante em um primeiro
momento os esclarecimentos do assunto.
O termo gestão já comportaria em si a noção de participação, ou seja, em certo sentido o
trabalho estaria associado a diversas pessoas,
decidindo os caminhos de forma conjunta, coletiva.
A existência humana segundo Trindade
(2014) não pode ser mudada, silenciosa, nem
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas
de palavras verdadeiras, com que os homens
transformam o mundo.
Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo e o mundo pronunciado, por
sua vez, se volta problematizado aos sujeitos
pronunciantes, a exigir deles novos pronunciamentos.
Fica evidente, que nos dias de hoje segundo Morin (2015) é essencial possibilitar que todas as pessoas que participam da comunidade
escolar, tenham de fato voz nos processos de
decisões.
A escola é um organismo vivo e múltiplo,
sendo assim deve garantir que todos opinem e
debatem acerca dos caminhos que a mesma irá
seguir, sendo assim não cabe mais escolas autoritárias e que silenciem os membros que dela
fazem parte.

E se tratando de pessoas suas relações
cotidianas e em especial que a comunidade
a qual a escola está inserida é um movimento
constante, não existem estratégias fixas e com
resultados certeiros, pois a cada grupo serão
necessárias novas estratégias e ações por parte
da equipe gestora.
Sendo assim, acentua Carvalho (2013)
compreender as necessidades do público escolar é essencial para uma gestão democrática,
pois se trata de uma relação de troca que objetiva a satisfação do cliente e da instituição.
Cada ano em uma escola é único, fato
este que necessita e suscita renovação e, desse
modo, os conteúdos pedagógicos são renovados a cada semestre e ano.
E, segundo Sant'anna (2014) também precisam ser estrategicamente desenvolvidas e colocadas em prática a gestão participativa, para
que a partir disso haja a fidelização de todos da
escola.
As dificuldades, projetos, sonhos e anseios de uma instituição escolar tem que ser
posta em pauta para que os principais agentes
envolvidos possam opinar e tentar buscar soluções. Diante disso, segundo Cavalcanti (2016)
os processos democráticos e a descentralização
levam as escolas a uma gestão participativa.
Resultando, desse modo, em um constante envolvimento das partes, pois o poder não
mais está centralizado nas mãos de um único
indivíduo, logo ocorre uma significativa distribuição de responsabilidades e benefícios.
Portanto, a eficácia da gestão escolar participativa está relacionada a um processo contínuo na busca por excelência que deve abranger
o quadro operacional e o desenvolvimento de
ações com intuito de atender os anseios do público alvo.
É necessário segundo Paschoalino (2017)
analisar as questões vinculadas a essa gestão
evidenciando as particularidades e idiossincrasias da educação. Tendo em vista que se trata
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de educação, isto afeta infinitamente a totalidade
da vida social, pois é essencialmente humana e
transformadora, sendo assim devemos pensar o
ensino com responsabilidade e comprometimento.
A escola que se abre à participação dos
cidadãos não educa apenas às crianças que estão na escola, a escola cria comunidade e ajuda
a educar o cidadão que participa da escola, a
escola passa a ser um agente institucional fundamental do processo da organização da sociedade civil.
Partindo deste pressuposto, segundo Goleman (2015) cabe à escola muito mais do que
uma mera transmissão de conhecimento e conteúdo, esta tem um papel na construção e conscientização política de seus educandos. Logo, a
gestão participativa acaba por ser um caminho
viável para a construção de uma consciência política e social.
Tendo em vista segundo Sacristán (2017)
que as atividades iniciadas entre os muros da
escola não se limitam a ele, mas sim transcendem e repercutem nas demais instâncias da vida
social.
Sabendo que o conceito de democracia,
parte da ideia de que o poder emana do povo,
não basta apenas à escola ter um discurso democrático. As ações cotidianas devem acontecer
dessa maneira, é o gestor ter uma comunicação
clara com os seus pares, não devendo nenhum
fato ser ocultado e omitido, só assim será possível uma comunicação verdadeiramente eficaz.
Não é possível, segundo Libâneo (2015)
pensar uma implantação parcial da participação
escolar, se faz necessário a incorporação de todos os segmentos.
Caso contrário a escola ficará apenas em
um ativismo isolado e mascarado onde uma
maioria acaba por executar e afirmar cotidianamente com suas ações a ordem vigente no interior da escola, logo a voz e a ação do todo deve
de fato acontecer e não apenas ficar no papel.

A comunicação aberta e clara segundo
Pereira (2018) pode ser uma estratégia eficiente
para estabelecer prática entre a equipe escolar,
os pais, os educandos e seus familiares.
A partir de uma visão comum, as pessoas definem objetivos, metas, caminhos teóricos
e práticos a serem seguidos e elas constroem
o Plano de Desenvolvimento da Escola, os projetos financeiros e pedagógicos de forma mais
abrangente e realista.
Sabendo que segundo Bravo (2016) a
atuação e o empenho do gestor é demasiadamente importante, é preciso pensar os caminhos
que este irá seguir e, ter o equilíbrio necessário
em relação a todos da Unidade Escolar.
O perfil da gestão escolar da atualidade
não engloba fórmulas ou teses feitas e sim requer responsabilidade, visão de futuro, planejamento, conhecimento de área e de público e, de
profissionais motivados e qualificados evidenciando as particularidades da educação, tendo
em vista que não se trata da venda de um produto qualquer, pois o que aqui está sendo ofertada, afeta infinitamente a totalidade do universo
escolar.
É preciso considerar que os educandos
segundo Angotti (2014) trazem para o espaço
escolar, valores, crenças, modos de agir e resultados de aprendizagens informais.
Sendo assim, a escola precisa se envolver
com o educando de acordo com a realidade do
mesmo indo ao seu encontro deixando a superficialidade à parte, gestão precisa conhecer e
compreender a necessidade do público escolar,
pois suas relações cotidianas se tornam extremamente importantes.
Diante de uma gestão escolar eficaz, segundo Padilha (2017) é preciso traçar um plano
para a de ensino e determinar a ponto de persuadir o público alvo para que se sintam desejosos
à experimentação do serviço oferecido.
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Assim, para alcançar essa modernização
o principal objetivo de uma gestão atualizada
deve ser envolver e mobilizar os seus recursos
humanos, preparando para a melhoria constante
da qualidade, pois é impossível oferecer qualidade em educação, se o corpo docente não é
qualificado.
Liderar uma equipe e todos da área educacional segundo Trindade (2014) além de doar-se inteiramente é necessário fazer algo a mais e
é totalmente possível que na nossa cidade exista
a melhor escola do país.
Mas, é preciso que a comunidade esteja motivada e estimulada a trabalhar por esta
causa, aumentando assim o acesso à escola e,
pensando em uma educação de qualidade e refletindo o ensino em relação à sociedade.
O entendimento segundo Moura (2016)
de que a melhoria da escola possibilita uma mudança na qualidade do ensino, chega a adentrar
ao universo cultural e intelectual de pais, educadores, educandos e funcionários.
O gestor de uma instituição educacional
possui um papel de decisão na mudança dos
paradigmas da escola e, pode a partir de suas
ações cotidianas levarem os membros da escola
a se sentirem participantes do processo.
Não mais segundo Carvalho (2013) estando alheias as organizações, à medida que o
gestor cumpre as ações ditas anteriormente, ele
pode ser o propulsor de uma escola transformada e transformadora. Enfim, as escolas podem
tal como identificado em inúmeros casos conhecidos, mostrar que são capazes de sair de uma
condição mediana ou até mesmo precária.
Dando um salto de qualidade segundo
Vieira (2016) a partir da prática de liderança não
apenas no exercício da direção da escola, mas
também nos demais níveis e âmbitos de gestão
escolar.

A escola segundo Moura (2016) é um
lugar de construção da cultura, uma instância
de mediação cultural entre os significados, sentimentos e condutas da comunidade social e o
desenvolvimento humano.
Sabendo desta função do universo escolar, o gestor pode implantar diferentes práticas
que induzam a comunidade ao enriquecimento
cultural, podendo promover espetáculos de música, teatro, poesia e leitura, não apenas para os
educandos, mas para toda a comunidade.
Segundo Hernández (2017) também
pode, mediante o gestor ser iniciada, é o incentivo de debates de temas da atualidade entre
os educadores, a fim de ampliar os horizontes
culturais e intelectuais dos mesmos.
O que resultará em melhorias significativas da criticidade e atualização dos educadores e consequentemente dos educandos e, tudo
o que desenvolve o aprendizado do educando
deve ser estimulado em relação a escola ter
uma qualidade de ensino exemplar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo será uma revisão de literatura
com o tema “Relação da Gestão Escolar com
a qualidade de ensino.”, com buscas por meio
de artigos em periódicos nacionais, publicados
em português disponíveis nas bases de dados
pertencentes a Google Acadêmico (Scholar) e
Scielo (Scientific Electronic Library Online).
Os critérios de seleção dos artigos serão
no idioma em português/inglês, publicados no
período de 2013 a 2020, utilizando-se os descritores: Educacional. Gestão. Qualidade. Foram
considerados como critérios de inclusão livros.
Excluíram-se os artigos e livros que não tratavam
sobre o tema proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, cada qual que adentra o conselho acaba por defender visões próprias do
segmento ao qual pertence, e em meio a toda essa diversidade, é possível a construção de posicionamentos e projetos que abranjam a totalidade e sendo assim, há misturas de conhecimentos
trazidos pelos diferentes sujeitos.
O gestor escolar deve ser capaz de observar todos os detalhes à sua volta e analisá-los de
forma a solucionar todos os problemas que lhe forem atribuídos com o seu conhecimento técnico.
Quando se fala do ambiente escolar, é fundamental realizar uma diferenciação entre os
termos democracia e democratização.
Enquanto a democracia remete a questão da política à democratização remete a questão
do ensino, porém ambos têm em comum uma reflexão sobre a noção de igualdade dos indivíduos.
Sendo assim, a perspectiva da gestão deve constantemente perpassar o conceito de democratização, tendo em vista sua proximidade com as demandas do ambiente escolar.
O gestor tem posição fundamental no que diz respeito aos impactos gerados para as instituições e é capaz de influenciar sobre sua cultura e sobre o modo como a mesma é vista por
todos.
A cultura interfere no gestor, assim como a liderança interfere na cultura, desse modo, a
forma de liderar pode afetar a instituição e sua cultura positiva ou negativamente.
No cenário em que vivemos uma visão estratégica de gestão é essencial para vencer os
desafios impostos pela era do conhecimento. Adotar um novo conceito de trabalho muitas vezes
é mais complexo do que o imaginado inicialmente.
O gestor é capaz de gerar influência sobre pessoas, grupos, tarefas, estratégias, direcionando-os em um caminho que proporcione resultados favoráveis. É aquele que busca aprendizagem,
para que combinada com seus traços natos seja capaz de acarretar cada vez mais desenvolvimento ao papel que está desempenhando.
Um gestor deve possuir iniciativa e ter confiabilidade para desempenhar seu papel e ele
sabe delegar as atividades de modo que não sobrecarregue nenhum membro de sua equipe.
O gestor deve trabalhar no pode melhorar a eficiência de seu trabalho e da sua equipe permitindo dessa maneira os educadores trabalhem com mais eficiência, dando o resultado positivo
em relação ao âmbito educacional.
Estabelece-se que suas funções podem ser resumidas em três principais: determinar estratégias para alcançar os objetivos da empresa, comunicar e orientar os indivíduos de seu grupo
sobre essas estratégias criadas anteriormente.
Motivar os educadores em relação que sigam na direção da conclusão dos objetivos expressa uma confiança com a qual o gestor do âmbito educacional deve ter.
O gestor é, então, aquele que possui, de maneira mais fácil, o poder de administrar uma
equipe, com diferentes tipos de pessoas e personalidades, de forma a buscar um objetivo comum.
É aquele que consegue bons resultados através do direcionamento e motivação de sua equipe e enxergando as individualidades
de cada membro e respeitando-as, sabendo ouvir e se comunicar.
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A RELEVÂNCIA DOS JOGOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo, de abordagem teórico-empírica, tem como propósito a apresentação
da importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. A importância de abordar esta temática é premente, pois, o lúdico deve ser
visto como uma ferramenta contributiva para o melhor desenvolvimento das crianças e
não como algo externo ao contexto educacional. A educação e a ludicidade devem caminhar paralelamente para possibilitar a efetividade do processo de ensino aprendizagem.
Assim, este estudo compõe-se da fundamentação teórica dos jogos e brincadeiras contemplando vários autores, seguida pela apresentação da conceituação de jogos e brincadeiras e a seguir, por uma abordagem histórica dos jogos e brincadeiras, bem como a
sua importância dentro da Educação infantil.

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

relevância da necessidade de proporcionar aos alunos da educação infantil uma
aprendizagem significativa, de qualidade e globalizada fez com que o tema dos
jogos fosse escolhido para o presente artigo em razão de sua utilização pelos
profissionais da educação como uma estratégia no processo de ensino aprendizagem que
estimula o raciocínio e otimiza a vivência de conteúdos e a relação com situações do cotidiano, além de estar alinhada com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), uma vez que
brincar constitui um dos eixos estruturais da Educação Infantil.
A maior motivação para a escolha deste tema reside no fato da necessidade de atribuir
significado e intencionalidade aos jogos e brincadeiras dentro do processo de aprendizagem
na primeira infância, ratificando assim, o compromisso com a educação integral, por meio
da formação e do desenvolvimento humano global, pautado por uma visão plural, singular e
integral da criança, considerando-a como sujeito de direitos, produtor de cultura.
Este trabalho tem como objetivo geral salientar a importância da utilização de jogos no
cotidiano infantil com a intenção de impulsionar o desenvolvimento global infantil dentro da
educação da primeira infância.
O presente artigo terá início por meio da apresentação das diversas abordagens teóricas sobre a concepção de jogos e brincadeiras, seguirá apresentando as perspectivas sobre
o surgimento dos jogos e das brincadeiras e sua evolução no mundo e, particularmente no
Brasil, além de destacar a sua importância dentro do ensino da Educação Infantil, bem como
a importância dos profissionais da educação no momento da seleção de jogos e brincadeiras.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DAS
BRINCADEIRAS E JOGOS EDUCATIVOS
De acordo com os estudos de Ribeiro e
Souza (2011), “os jogos educativos são aqueles
que contribuem para a formação das crianças e
geralmente são direcionados para a educação
infantil”. Estas autoras ainda acrescentam que,
teoricamente, os jogos estão divididos em dois
grupos: os jogos de enredo e os jogos de regras.
Os jogos de enredo são chamados de jogos imaginativos como, por exemplo, as fábulas
que estimulam o desenvolvimento cognitivo e
afetivo-social da criança, pois possibilitam que
vivenciam e experimentam o comportamento do
adulto. Quanto aos jogos de regras, podemos
citar como exemplo o jogo de dominó cujo uso
da imaginação é limitado, já que são regras e
normas que norteiam o jogo, exigindo atenção
para o seu desenvolvimento (RIBEIRO; SOUZA,
2011, p.15).
Segundo Vygotsky (1998), o comportamento de cada criança ao brincar é bastante peculiar. Todo brinquedo pode proporcionar uma
realidade irreal ou fantasia que é reproduzida por
meio da imitação da vida dos adultos, a qual as
crianças ainda não podem participar ativamente.
Deste modo, quanto mais rica for a experiência, maior será o material disponível para imaginação. Segundo Vygotsky (1994), a aprendizagem antecede o desenvolvimento infantil. Nesse
sentido, faz-se necessário compreender que a
criança está sempre aprendendo e antes de desenvolver suas habilidades e capacidades, ela
passa pelo processo de construção do conhecimento, no qual ela irá processualmente aplicar o
que foi aprendido.
Friedmann (1996) relata sobre o pensamento de Vygotsky: ... o correto conhecimento
da realidade não é possível sem certo elemento de imaginação, sem o distanciamento da
realidade, das impressões individuais imediatas, concretas, que representam esta realidade
nas ações elementares da nossa consciência
(FRIEDMANN,1996, p. 127).

É importante destacar que o conhecimento da realidade da educação infantil não é de
imediato simples reflexo das experiências, consistindo em um estágio complexo e gradativo, no
qual as imagens construídas pela imaginação e
articuladas entre si, dependem uma das outras
para possibilitar que a criança compreenda sua
própria realidade e assim, incorpore uma ideia
construída e a transfira para o seu cotidiano.
Vygotsky (1997) afirma que para a criança
com menos de 3 anos, o brinquedo é algo muito
sério, já que ela ainda não consegue separar a
situação imaginária da realidade. Já na idade escolar, o brincar torna-se uma forma de atividade
mais limitada que preenche um papel específico
em seu desenvolvimento, tendo um significado
diferente do que tem para uma criança em idade
pré-escolar (VYGOTSKY, 1997. p. 62).
No entanto, na idade escolar o desenvolvimento passa a ser significativo, pois há o estabelecimento de uma relação entre o significado
e a percepção visual, ou seja, entre o pensamento e a situação real.
Piaget (1978) trata os jogos infantis como
meio pelo qual as crianças começam a interagir consigo mesmo e com o mundo externo,
e chega a afirmar que: tudo é jogo durante os
primeiros meses de existência, à parte algumas
exceções, apenas, como a nutrição ou certas
emoções como medo e a cólera (PIAGET, 1978,
p.119).
Para Piaget (1978), ludicidade é a manifestação do desenvolvimento da inteligência conectada aos estágios do desenvolvimento cognitivo. Cada etapa está relacionada a um tipo
de atividade lúdica e que transcorre da mesma
maneira em todos os indivíduos. Desse modo, a
criança inicia a diferenciação entre o seu eu e o
mundo e isso ocorre também no aspecto afetivo,
ou seja, o bebê passa das emoções primárias
para a escolha efetiva dos objetos, manifestando
sua preferência.
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Piaget (1973) afirma que ao mesmo tempo que a criança aprende a organizar suas atividades em relação ao ambiente, ela também
passa a organizar as informações recebidas por
meio dos sentidos e, com isso, a aprendizagem
vai progredindo com acertos e erros na tentativa
de resolver os problemas.
Há situações em que a criança revive uma
cena e imita com gestos como levantando os
braços, pondo as mãos em posição de reza ou
mesmo balançando a cabeça quando não quer
algo oferecido por um adulto. No plano da consciência corporal, a criança começa a reconhecer,
ou seja, a conhecer a imagem do seu próprio
corpo. Isto ocorre geralmente com a criança por
meio das interações sociais e das brincadeiras
diante do espelho. Nesta fase, a criança aprende
a reconhecer suas próprias características físicas, o que é fundamental para construção da
identidade da criança (PIAGET, 1973, p. 78).
Do nascimento até cerca dos dois anos,
as crianças estão na fase sensório motora, e
de acordo com Piaget: o que prevalece são
os jogos de exercício que se constituem como
exercícios adaptativos, onde a criança explora o
mundo para conhecê-lo e para desenvolver seu
próprio corpo e depois de ter aprendido ela começa a fazê-los por puro prazer. Esse período se
caracteriza pelo desenvolvimento pelas ações,
nele existe uma inteligência prática e um esforço de compreensão das situações por meio das
percepções e do movimento.
Quando ela refaz por prazer tem início
às primeiras manifestações lúdicas, de forma
que ela chega a dizer que “por outras palavras,
um esquema jamais é por si mesmo lúdico, ou
não-lúdico, e o seu caráter de jogo só provém
do contexto ou do funcionamento atual. (Piaget,1978, p.120) Para Piaget (1998) os jogos
são essenciais na vida das crianças. De início
tem-se o jogo de exercício que é aquele em que
a criança repete uma determinada situação por
puro prazer, por ter apreciado seus efeitos e
logo, começará a apreciar os jogos nos quais
se sobressaem melhor as suas habilidades e interesses.

Wallon ao longo de toda sua vida, dedicou-se à realização de pesquisas para conhecer
a infância e os caminhos da inteligência, mostrando que a criança não é apenas cabeça, mas
comprovando também a existência de um corpo
e emoções e que para brincar existe um acordo
sobre as regras ou uma construção de regras
que são produzidas à medida que se desenvolve a brincadeira e sendo desfeita quando não é
bem aceita pelos participantes.
A criança se formará ao longo do processo de seu desenvolvimento, sofrendo acentuadas transformações em sua evolução. Sua configuração, porém, só se tornará possível mediante
um processo em que a criança efetivamente
consegue efetuar a dissociação do seu eu do
poder de diferenciação, de crítica e de análise,
que é afetivo, mas intelectual.
Toda criança tem um determinado tempo para se desenvolver, dependendo somente
da idade e do ambiente em que ela esteja para
a conquista de cada fase. Segundo Kishimoto
(1994), o jogo está vinculado ao sonho, à imaginação, ao pensamento e ao símbolo. Suas ideias
consistem em uma proposta para a educação
das crianças (e educadores de crianças) baseada no jogo e nas linguagens artísticas.
A concepção de Kishimoto sobre o homem como ser símbolo, que se constrói coletivamente e cuja capacidade de pensar está ligada
à capacidade de sonhar, imaginar e jogar com a
realidade é fundamental para propor uma nova
“pedagogia da criança.” Kishimoto vê o jogo
como gênero da “metáfora” humana. Ou, talvez,
aquilo que nos torna realmente humanos. Para
Kishimoto:
O uso do brinquedo/jogo educativo com
fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações
de ensino aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Se considerarmos que
a criança pré-escolar aprende de modo
intuitivo adquire noções espontâneas, em
processos interativos, envolvendo o ser
humano inteiro com cognições, afetivas,
corpo e interações sociais, o brinquedo
desempenha um papel de grande relevância para desenvolvê-la (KISHIMOTO,1997,
p.36).
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Assim, Kishimoto (1997) destaca que as
brincadeiras ou os jogos são instrumentos de
grande importância para a aprendizagem no
desenvolvimento infantil. Kishimoto (1997) apresenta uma coletânea com diversos artigos e um
alerta para os educadores, para que consigam
descobrir a verdadeira importância do jogo na
educação infantil. A autora alerta ainda, para
que os professores não vejam o jogo como uma
mera distração, pois a educação infantil oferece
muito além do que apenas um mundo de sonhos e imaginação.
É neste momento do jogo que a criança
absorve o máximo de informações. Segundo a
autora, os jogos têm diversas origens e culturas
que são transmitidas e perpetuadas no momento em que são praticadas, cuja principal função
é a construção e o desenvolvimento de uma
convivência entre as crianças, estabelecendo-se
regras, critérios e sentidos, possibilitando assim,
um convívio mais social e democrático.
Kishimoto (2001) destaca que o jogo
pode ser visto como um objeto, uma atividade
que possui um sistema de regras a ser seguido
pelos participantes e que distinguem uma modalidade de outra, também pode ser apenas um
vocábulo usado no cotidiano para designar algo
dentro de um determinado contexto social.
Assim, pode-se compreender o jogo, diferenciando significados atribuídos a ele por culturas diferentes, pelas regras ou pela situação imaginária que possibilita a delimitação das ações
em função das regras e pelos objetos que o caracterizam. Por isso, o termo jogo pode possuir
significados distintos, de acordo com a cultura e
a época. Um deles se refere ao sistema de regras característico de cada jogo, no qual é possível distingui-lo dos demais. Um outro tipo, trata
o jogo como o objeto que o materializa, uma vez
que alguns jogos não se concretizam sem um
determinado objeto.
Adriana Friedmann (1996), autora de vários livros relacionados ao universo da criança
e do brincar, destaca que: [...] quando se afirma
que este tem a ver com as tradições populares
não se pode cair na ideia de que este seja sobrevivência intocada, que somente foi criativo e

dinâmico no lugar e no grupo onde originou: em
qualquer cultura, tudo é movimento.
O ser humano faz, refaz, inova, recupera,
retoma o antigo e a tradição inova novamente,
incorporando o velho no novo e transformando
um com o poder do outro. (Friedmann,1996, p.
40). Friedmann (1996) em sua abordagem sobre os jogos tradicionais populares afirma que
estes não são intocáveis, podendo ser modificados pelo homem, por meio da sua criatividade, buscando renová-los, sem que percam sua
essência, buscando sempre incorporar o antigo
ao novo.
Esse processo de modificação ocorre por
meio das transformações dos próprios indivíduos, estando diretamente relacionado ao ambiente em que vivem. Friedmann (1996), destaca
a necessidade de prestar atenção especial ao
jogo, pois as crianças têm prazer de realizar tarefas por meio da ludicidade e que o brincar na
escola é diferente do brincar em outro lugar, pois
a brincadeira na escola tem como finalidade o
aprendizado, envolvendo assim toda a equipe
pedagógica da instituição educativa. Friedmann
destaca três formas de jogos baseadas nas
estruturas mentais de acordo com a teoria de
Piaget: Jogos de Exercício Sensório motor - caracteriza a etapa que vai do nascimento até o
aparecimento da linguagem, apesar de aparecerem durante toda a infância.
O jogo surge primeiro, sob a forma de
exercícios simples cuja finalidade é o próprio
prazer do funcionamento. Esses exercícios caracterizam-se pela repetição de gestos e de movimentos simples e têm valor exploratório. Dentro
desta categoria podemos destacar os seguintes
jogos: sonoro, visual, tátil, olfativo, gustativo, motor e de manipulação, (Friedmann ,1995, p. 56).
Para exemplificar os jogos de exercício sensório
motor que são utilizados na educação infantil,
podemos citar as músicas como meio de estimular a audição, as mini bolas para o tato, as
refeições para o paladar e as brincadeiras com
as bolas grandes para aprimorar o desenvolvimento físico-motor.
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Segundo Friedmann (1996), a segunda
forma de jogos de exercício sensório motor está
caracterizada pelo Jogo Simbólico - tendência
lúdica que se manifesta entre os dois e os seis
anos. Nesta categoria o jogo pode ser de imitação ou de ficção, tanto no que diz respeito à
transformação de objetos quanto ao desempenho de papéis. A função do jogo simbólico consiste na assimilação da realidade. É por meio
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, pois ao reproduzir os diferentes papéis (de pai, mãe, professor, aluno etc.), a
criança imita situações da vida real. Nele, aquele
que brinca empresta novos significados aos objetos, às pessoas, às ações, aos fatos etc, inspirando-se em semelhanças mais ou menos fiéis
às representadas.
O teatro, os contos, as fábulas são exemplos de elementos para trabalhar os jogos simbólicos, pois é nesta fase que a criança exterioriza todos os seus sentimentos, além de imitarem
as situações que são vivenciadas no seu dia a
dia, sendo a imaginação fundamental para a realização deste tipo de jogos. Já a terceira forma
de jogos de exercício sensório motor abrange
os chamados Jogos de Regras – aqueles que
começam a se manifestar entre os quatro e sete
anos de idade e se desenvolvem entre os sete
e os doze anos. Aos sete anos a criança abandona o jogo egocêntrico, substituindo-o por uma
atividade mais socializada, na qual as regras
têm uma aplicação efetiva e as relações de cooperação entre os jogadores são fundamentais.
Para o público adulto, o jogo de regras
subsiste e se desenvolve durante toda a vida
por caracterizar-se como uma atividade lúdica
do ser socializado. Existem dois tipos de regras.
As regras transmitidas são provenientes de diferentes realidades sociais, impostas por pressão
de sucessivas gerações como por exemplo, o
jogo de bolinha de gude; as regras espontâneas,
aquelas que surgem da socialização dos jogos
de exercício simples ou dos jogos simbólicos.

Os jogos de regras geralmente são fruto
de combinações sensório motoras (corridas, jogos de bola) ou intelectuais (cartas, xadrez) cuja
característica marcante é a competição entre
os participantes e a existência de regulamentos
transmitidos de geração a geração, ou por algum tipo de acordo momentâneo. Neste tipo de
jogo as crianças precisam interagir umas com
as outras, além de respeitar as regras. É preciso
que haja entendimento e comprometimento de
todos os participantes para a efetiva execução
do jogo. Sendo exemplos para estes jogos: futebol, xadrez, detetive, banco imobiliário etc.
É fundamental acreditar no jogo como
elemento impulsionador no que diz respeito à
efetividade da aprendizagem e que é essencial
a busca de conhecimentos sobre as atividades
lúdicas apropriadas à faixa etária da educação
infantil, pois por meio delas a criança tem maiores condições de apropriar-se do conhecimento.

A HISTÓRIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
Os sinais arqueológicos e as pinturas rupestres são a maior e real comprovação que,
na Antiguidade, já existiam alguns jogos e que
eram praticados pelos gregos e romanos, como
por exemplo, o jogo conhecido como peão contemporâneo, cujo exemplar considerado como o
mais antigo do mundo, data de 1250 a.C. e está
em exposição no Museu Britânico.
As primeiras bonecas foram encontradas
em túmulos de crianças no século IX a.C. e nas
ruínas Incas do Peru, arqueólogos encontraram
vários tipos de brinquedos infantis. De acordo
com pesquisas realizadas podemos presumir
que o jogo surgiu no século XVI em Roma e na
Grécia, e seu objetivo principal era o ensino das
letras.
Com o advento do Cristianismo, o interesse pelos jogos sofreu uma diminuição acentuada, uma vez que naquela época o objetivo
principal era a contemplação de uma educação disciplinadora, calcada na memorização e
na obediência, não havendo espaço para jogos
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nem brincadeiras. Em razão este fato, “os jogos
e as brincadeiras passaram a ser vistos como
ofensivos, imorais, que levam à comercialização
profissional de sexo, da bebedeira” (NALLIN,
2005).
Segundo Brougère (2004): Antigamente,
a brincadeira era considerada, quase sempre
como fútil, ou melhor, tendo como única utilidade a distração, o recreio, e na pior das hipóteses,
julgavam-na nefasta (BROUGÈRE, 2004). Logo
após o Renascimento (início em 1453 durante
a Idade Média no século XIV com a queda de
Constantinopla e com término em 1789 com a
Revolução Francesa), os jogos e as brincadeiras
foram livrados dessa visão criminatória e passaram a fazer parte do cotidiano de todas as crianças, jovens, e até adultos como diversão, passatempo, distração, “sendo considerados como
facilitadores do estudo que beneficiam o desenvolvimento da inteligência” (NALLIN, 2005).
Kishimoto (1993), afirma que os jogos foram transmitidos entre as gerações: A tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no
fato de que povos distintos e antigos como os
da Grécia e Oriente brincaram de amarelinha, de
empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje
as crianças o fazem quase da mesma forma.
Esses jogos foram transmitidos de geração em geração por meio de conhecimentos
empíricos e permanecem na memória infantil
(KISHIMOTO,1993). Com a criação da Companhia de Jesus, (organização de cunho religioso
inspirada nos moldes militares, que lutava em
prol do catolicismo e utilizava a educação como
seu principal instrumento), o jogo educativo entra em processo de expansão e passa a ser utilizado como uma ferramenta de ensino.
A técnica da utilização dos jogos como
ferramenta de aprendizagem, teve seu desenvolvimento nos Estados Unidos, na década de 50,
com o objetivo de treinamento de executivos da
área financeira. Em razão aos resultados positivos, seu uso terminou sendo disseminado para
outras áreas, alcançando o Brasil com bastante
expressão na década de 80 (SOUZA, 2005).

De acordo com Kishimoto (1994) o brinquedo é concebido como todo elemento que
sirva de suporte para qualquer tipo de brincadeira, ou seja, objetos como piões, bonecas,
carrinhos, bolinhas de gude, corda, pedrinhas
etc. Os brinquedos podem ser: estruturados e
não estruturados. São considerados estruturados aqueles que já são adquiridos prontos, ou
seja, fabricados. Já os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias, sendo
simples objetos como paus ou pedras, que nas
mãos das crianças adquirem novo significado,
podendo transformar-se em um brinquedo.
Uma pedra pode se transformar em comidinha e um cabo de vassoura em um cavalinho.
Portanto, os brinquedos podem ser estruturados
ou não, levando-se em consideração sua origem
e/ou a intenção criativa de cada criança sobre
cada objeto. Já a brincadeira que pode ser ora
coletiva, ora individual, caracteriza-se por possuir certo tipo de estruturação e pela utilização
de regras.
A existência de regras não restringe a ação
lúdica, e as crianças têm a possibilidade de modificá-las, de se ausentar assim que desejarem,
incluir ou excluir participantes, adotar as próprias regras, enfim, permitindo grande liberdade
de ação. Alguns exemplos: esconde-esconde,
brincar de casinha, pular corda, amarelinha etc.
O jogo consiste em ser uma atividade estruturada e guiada por um princípio de regras
mais explícitas, cuja concepção está vinculada à integração entre o brinquedo (objeto) e a
brincadeira. Alguns exemplos clássicos seriam:
Jogo de Mímica, de Cartas, de Tabuleiro, de
Construção, de faz-de-conta etc. Um diferencial
importante do jogo reside na sua utilização tanto por crianças quanto por adultos, enquanto o
brinquedo tem uma maior conectividade com o
universo infantil. Uma mesma brincadeira, jogo
ou brinquedo pode assumir diferentes significados para diferentes culturas, isto significa que é
necessário considerar o contexto social no qual
o objeto está inserido para uma melhor interpretação de seu significado.
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Por exemplo, uma simples boneca pode
ser considerada como um brinquedo em determinada cultura, porém em outra, um objeto
de adoração em rituais específicos ou ainda
um simples objeto decorativo. Já o arco e flecha podem ser empregados como brinquedos
em determinada cultura, mas em outras, são
instrumentos básicos para sobrevivência utilizados principalmente na caça e na pesca e que
as crianças aprendem a manusear e a respeitar
desde muito cedo.
A partir destas definições é necessário elucidar que as mesmas devem ser utilizadas como
subsídio na reflexão metodológica do professor
em busca de promover maior ludicidade no processo de ensino aprendizagem de seus alunos.
É necessário e importante que os profissionais
envolvidos na concepção de metodologias, planejamentos, currículos, materiais pedagógicos e
na própria pesquisa do lúdico vislumbra que o
jogo, o brinquedo e a brincadeira terão um sentido mais amplo e significativo se vierem a ser
concebidos por meio do ato de brincar.
É interessante destacar que os brinquedos
recebem características e importância diferentes
em cada faixa etária, acompanhando a fase de
desenvolvimento de cada criança. Assim, até os
dois anos de idade aproximadamente, as crianças preferem brinquedos de cores claras, macios e sonoros.
Entre os cinco e seis anos, a preferência
está voltada para os brinquedos de montar e
por volta dos dez anos, as crianças passam a
apreciar mais os jogos de computador e videogames. Porém, não devemos nos esquecer da
importância de fazermos uma seleção criteriosa dos brinquedos e brincadeiras apresentados
às crianças, buscando priorizar sempre aqueles
que despertem e estimulem a criatividade.

Em se tratando de brinquedos, é sempre
interessante destacar que não precisam necessariamente ser sempre industrializados, pelo
contrário quanto mais diversificados melhor. É
sempre muito significativo para a criança quando seus pais e/ou professores confeccionam
junto com ela, por exemplo, um jogo de boliche
utilizando material reciclável, com garrafas plásticas, jornais e meias velhas. Além de ser prazeroso, a criança ainda estará desenvolvendo a
consciência sobre a reciclagem, o reaproveitamento de materiais, a diminuição da produção
de lixo e sobre a preservação do meio ambiente
em geral.
Um outro brinquedo gerador de grande
discussão entre pais, educadores e psicólogos
são as “armas”, espadas e revólveres, por envolver ou não a questão de incentivo à violência. É
interessante ressaltar que este tipo de brinquedo
por si só não fomenta a violência e para que
uma criança desenvolva um comportamento
agressivo é necessário que haja um conjunto de
fatores determinantes. Não adianta simplesmente que os pais não comprem armas de brinquedo, porque a qualquer momento, o faz-de-conta
do mundo infantil poderá transformar a mão em
um revólver, ou seja, não é por meio deste tipo
de atitude que a violência simplesmente deixará
de existir.
Cabe aos pais/educadores/ familiares não
incitarem a violência, sempre buscando resolver
os conflitos por meio do diálogo pacífico, dando
o exemplo, além de não contribuírem para a propagação de qualquer forma de violência, principalmente assistindo na televisão, programas ou
filmes dessa natureza. No momento de oportunizar brinquedos às crianças vale a pena seguir
algumas considerações básicas. O brinquedo
será interessante e adequado sempre que estiver de acordo com a faixa etária da criança
(quanto menor a criança, maior o brinquedo);
sempre que for desafiador para o pensamento
da criança; sempre que for rico o suficiente para
diversas formas de exploração; sempre que for
abundante em cores, texturas, formas e se for
seguro, ou seja, estar de acordo com as normas
do INMETRO.
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De acordo com Kishimoto (1993), a história dos jogos e brincadeiras no Brasil sofreu
influências dos portugueses, dos negros e dos
índios. Foi por meio da introdução, por meio da
oralidade, do folclore português, no cotidiano
das crianças que foram elaborados os contos,
as lendas, as superstições, os versos, as adivinhas e as parlendas, bem como os personagens como o bicho-papão, a mula-sem-cabeça,
a cuca, o lobisomem, e tantos outros, trazidos
pelos portugueses que, consequentemente deram origem às mais variadas brincadeiras infantis. Com relação às brincadeiras africanas, Kishimoto (1993), comenta: Em relação aos jogos e
brinquedos africanos, Câmara Cascudo, afirma
ser difícil detectá-los pelos desconhecimentos
dos negros anteriores ao século XIX.
Com centenas de anos de contato com o
europeu, o menino africano sofreu influência de
Paris e Londres. Além do mais, há brinquedos
universais presentes em qualquer cultura e situação social como as bolas, criação de animais e
aves, saltos de altura, distância etc., os quais parecem, segundo o autor, estar presentes desde
tempos imemoriais em todos os países (KISHIMOTO,1993).
Kishimoto (1993) afirma que para compreendermos a origem e o significado dos jogos tradicionais infantis, é necessário primeiro, pesquisar as raízes folclóricas responsáveis pelo seu
surgimento. De acordo com Alves (2009), as tradições e costumes portugueses, dentre elas os
jogos e as brincadeiras, já traziam a influência
dos costumes de povos asiáticos, originária da
presença portuguesa naquelas terras.
Alves (2009) também complementa que
grande parte dos jogos tradicionais mais conhecidos no mundo, como o jogo de saquinhos (ossinhos), amarelinha, bolinha de gude, jogo de
botão, pião, pipa e outros, chegaram ao Brasil
por intervenção dos portugueses. Em razão disso, todos os jogos, brincadeiras e brinquedos
citados, contribuíram para a formação da cultura
lúdica infantil brasileira, destacando-se também
a contribuição indígena, para as atividades lúdicas que buscam imitar os elementos da natureza, principalmente os animais (ALVES, 2009).

Alves (2009) acrescenta também que,
além dos portugueses, há influências de outras
etnias presentes na criação dos jogos tradicionais brasileiros, como a negra e a indígena. Para
Almeida (2000), o lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do
comportamento humano, de modo que a definição deixou de ser o simples sinônimo de jogo
e suas implicações das necessidades lúdicas
extrapolaram as fronteiras do brincar espontâneo. Sendo assim, a palavra jogo está relacionada com as atividades individuais da criança
como o canto, a dança e o teatro. Por meio dos
jogos e das brincadeiras, adultos e crianças têm
objetivos em comum de unir laços de amizade.
A brincadeira é considerada como uma atividade do tipo arquétipo (modelo ideal), na qual as
crianças inventam suas próprias brincadeiras,
que podem abranger a competição, os jogos
corporais, os gestos espontâneos e as ações
que levam a imaginar e combinar os gestos ao
faz de conta (SOUZA, 2005).

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil é a primeira etapa da
educação básica. É a única que está vinculada a
uma idade própria, atendendo crianças de zero
a três anos na creche e de quatro e cinco anos
na pré-escola, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art.29).
A Educação Infantil no Brasil é considerada bastante recente, pois foi após a década de 80 que
o atendimento às crianças em creches e pré-escolas apresentou um crescimento significativo.
Diversas pesquisas identificaram que esse
crescimento foi resultado das mudanças ocorridas na sociedade, da participação da mulher
no mercado de trabalho, da organização familiar
e da questão da urbanização e industrialização,
entre alguns fatores. Um dos primeiros países a
ter instituída a creche, foi a França em meados
dos séculos XVIII.
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Neste país, a creche tinha como principal
objetivo abrigar as crianças pobres, que moravam nas ruas ou as que eram filhos de pais
operários. Neste caso, a creche já surgiu com
o estigma de atender a uma determinada e específica classe da sociedade. Em outros países
europeus, além deste enfoque, as creches também tinham um enfoque educativo. Apenas em
1899, foi inaugurada no Brasil, a primeira creche
para filhos de operários, pois as crianças da “elite” eram educadas em instituições denominadas
“Jardins da Infância”.
É possível percebermos a diferença no
propósito de constituição e atuação das creches no Brasil e nos outros países, cujo objetivo
era apenas de cunho assistencialista. No nosso
país, até os anos finais da década de 1980, as
crianças não eram vistas pelo Estado como sujeito de direitos, que precisassem de cuidados e
educação; com direitos reconhecidos e obrigações a cumprir.

vista como a primeira etapa da educação básica
no Brasil.

A necessidade de atendimento das crianças nas creches estava vinculada apenas ao amparo e não ao direito educativo. Contudo, pela
necessidade que as famílias tinham de trabalhar,
e, principalmente, com ingresso das mulheres no
mercado de trabalho, o Estado foi popularmente
pressionado a assistir as crianças, embora apenas com o intuito de doutriná-las para assumir o
lugar que já estava pré-determinado e reservado
para elas na sociedade.

Desta maneira, a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular) estabelece cinco campos
de experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver (Conviver; Brincar;
Participar; Explorar; Expressar e Conhecer-se),
reafirmando o compromisso que somente por
meio do desenvolvimento de competências as
crianças estarão capacitadas para aprender a
aprender, saber lidar com a informação cada
vez mais disponível, atuar com discernimento e
responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser
proativa, conviver e aprender com as diferenças
e as diversidades, além de reconhecer-se em
contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser
criativa, analítica-crítica, participativa, aberta ao
novo, colaborativa, resiliente, produtiva e responsável.

Em 1988, a Educação Infantil passou a
ser reconhecida formalmente na Constituição,
determinando em seu artigo 208, inciso IV que
“o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em
Creche e Pré-escola às crianças de 0 a 6 anos
de idade” (BRASIL, 2004, p.122).
Além da Constituição Federal de 1988,
foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e em 1994, ocorreu a Conferência Nacional de Educação para Todos, com o
1º Simpósio de Educação Infantil, que aprovou
a Política Nacional de Educação Infantil. Mas, foi
somente com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
em 1996, que a Educação Infantil passou a ser

E, mais recentemente, ao ser homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
(2014), o Brasil iniciou uma nova era na educação, buscando alinhar-se aos melhores e mais
qualificados sistemas educacionais mundiais,
expressando o compromisso com a promoção
de uma educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de
todos, com respeito às diferenças e enfrentamento à discriminação e ao preconceito.
Na primeira etapa da Educação Básica, e
de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil (interações e brincadeiras), devem
ser assegurados seus direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham
condições de aprender e se desenvolver.

Nesse contexto, a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular) ratifica o seu compromisso
com a educação integral, visando à formação e
ao desenvolvimento humano global, assumindo
uma visão plural, singular e integral da criança,
considerando-a como sujeito de aprendizagem.
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A inserção das crianças nas instituições
de Educação Infantil representa uma oportunidade de ampliação de seus conhecimentos, pois
estas vivenciaram interações inéditas que passarão a fazer parte de seu universo, envolvendo
uma diversidade de relações e de atitudes; maneiras alternativas de comunicação entre as pessoas; o estabelecimento de regras e de limites,
permeados por um conjunto de valores culturais
e morais.
No intuito de ampliar e diversificar as metodologias na educação infantil, a aceitação e a
maior utilização de jogos e brincadeiras como
uma estratégia no processo de ensino aprendizagem têm sido impulsionada pelos profissionais
da educação e pesquisadores nesses últimos
anos, por considerarem, em sua grande maioria,
uma forma de trabalho pedagógico que estimula
o raciocínio e otimiza a vivência de conteúdos e
a relação com situações do cotidiano, além de
estar perfeitamente alinhada com a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular), uma vez que brincar constitui um dos eixos estruturais da Educação Infantil.
O jogo como estratégia de ensino e de
aprendizagem deve favorecer a criança na construção do conhecimento científico, proporcionando a vivência de situações reais ou imaginárias,
propondo desafios e instigando pela busca de
soluções para as situações que se apresentam
durante o jogo, levando-a a raciocinar, trocar
ideias e tomar decisões.
O brincar é, portanto, uma atividade natural, espontânea e necessária para criança, constituindo-se em peça fundamental para sua formação. “Sua importância é notável, já que, por
meio dessas atividades, a criança constrói o seu
próprio mundo”. (Santos, 1995, p.4). Segundo
Santos (1995), é por meio da brincadeira que
a criança aprende a respeito da natureza, sobre
os eventos sociais e sobre a estrutura do corpo
humano.

A criança que brinca livremente, não está
apenas explorando o mundo à sua volta, mas
também expressando sentimentos, ideias, fantasias, intercambiando o real e o imaginário. Além
disso, a brincadeira enquanto estimula o desenvolvimento intelectual da criança, também ensina, sem que ela perceba, os hábitos necessários
ao seu crescimento, como persistência, perseverança, raciocínio, companheirismo, entre outros.
Dessa forma, o brincar e o jogar, na Educação Infantil, devem ser considerados como
uma estratégia a ser amplamente utilizada pelos
educadores e deve privilegiar o ensino dos conteúdos alinhados com a realidade, merecendo
um lugar de destaque no planejamento e nos
currículos.
Uma grande parte dos educadores que
atua na faixa de 0 a 5 anos utiliza o jogo e as
brincadeiras como prática pedagógica cotidiana,
defendendo seu uso como um excelente recurso
à aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Porém, algumas vezes o jogo é entendido
com certo equívoco pelos educadores, principalmente pelos professores, quando confundem
seu conceito, e na maioria das vezes as crianças
ficam soltas, escolhendo o que quer fazer, sem
direcionamento algum por parte de um adulto
mediador. Em outros momentos, alguns professores tratam o jogo como elemento facilitador de
aprendizagem, mas exercem um controle excessivo sobre as atitudes das crianças durante seu
desenvolvimento.
A questão é que qualquer uma dessas
posturas distância o professor da interação com
o aluno e é isso que necessitamos modificar, pois
uma proposta que contemple jogos e brincadeiras para a Educação Infantil, deve ter o cuidado
de oferecer as atividades específicas (jogos e
brincadeiras); porém não deve negligenciar as
interações entre as crianças, e das crianças com
seus professores.
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As atividades de jogos e brincadeiras na
escola de Educação Infantil trazem muitas vantagens para o processo de ensino e aprendizagem, pois são ferramentas impulsionadoras para
o desenvolvimento das crianças, porém cabe
aos professores criarem propostas pedagógicas
que aliem o aprendizado à diversão e à interação que o jogo e brincadeira são capazes de
proporcionar.
A partir da concepção contemporânea de
criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila
valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da
ação e nas interações com o mundo físico e social e que, portanto, produz cultura, não deve ser
relegada à limitação dessas aprendizagens a um
processo espontâneo ou natural. Ao contrário,
urge a necessidade de transmitir real intenção
educacional às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.

E, por meio de variados registros, elaborados em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas próprias crianças (como
relatórios, fotografias, painéis, portfólios, etc.),
é possível evidenciar a progressão ocorrida ou
não durante determinado período observado,
sem intenção alguma de selecionar, promover
ou classificar as crianças, tratando-se apenas da
reunião de subsídios norteadores para redirecionar tempos, espaços e situações que garantam,
acima de tudo, os direitos de aprendizagem efetiva e significativa de todas as crianças.

Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo professor/educador,
de experiências variadas que viabilizem o conhecimento de si e do outro e da compreensão das
relações com a natureza, com a cultura e com
a produção científica, que se manifestam nas
práticas dos cuidados pessoais (alimentar-se,
vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras e nos
jogos, nas experiências com diversos materiais,
na aproximação com a literatura e na interação
com as pessoas.
A maior parte do trabalho do professor/
educador deve estar ancorada na reflexão, na
seleção, na organização, no planejamento, na
mediação e no monitoramento das práticas e interações, garantindo a pluralidade e variedade
de situações significativas que promovam o desenvolvimento global das crianças. O professor/
educador necessita ainda, acompanhar a progressão tanto dessas práticas quanto às aprendizagens das crianças, realizando por meio da
observação da trajetória de cada criança e do
grupo (conquistas, avanços, possibilidades e
aprendizagens).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jogo e a brincadeira são considerados indispensáveis no que se refere à aquisição
de conhecimento e desempenho no âmbito educativo na fase da primeira infância. Por meio
deste artigo tornou-se possível compreender melhor o impacto do jogo e da brincadeira no
desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico-motor da criança.
A respeito disso, vários pensadores, como Vygotsky e Piaget, compartilham a ideia de
que o crescimento da criança é marcado por fases, cada uma com aspectos peculiares e
significativos, como físico, o cognitivo, o emocional e espiritual, importantes para a formação
e desenvolvimento integral.
A influência do ato de brincar no desenvolvimento da criança é indispensável para a
formação do caráter e da personalidade; podendo incorporar valores morais e culturais e
uma série de outros aspectos que auxiliam a moldar sua personalidade. Brincando, a criança
pode acionar seus pensamentos para resolução de problemas que lhe são importantes e
significativos, e o modo como joga e brinca revela o seu mundo interior, proporcionando-lhe
que aprenda fazendo, e dessa forma, alcançar uma aprendizagem significativa e global.
Concluiu-se também a importância do papel dos profissionais da educação no processo de seleção de jogos e brincadeiras adequados à faixa etária de seus alunos, bem como
na questão da intenção educativa que deve estar sempre presente para garantia de uma
aprendizagem de qualidade e significativa.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

476

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Paulo Nunes. Dinâmica lúdica jogos pedagógicos. São Paulo: Loyola. 1978.
ANTUNES, C. Jogos para a estimulação das múltiplas Inteligências. 8 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
FRIEDMANN, A. Brincar: crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna, 1996.
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.
______. [org.]. O brincar e suas teorias. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
______. (Org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. 3 ed. São Paulo: Cortez 1998.
PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. 3 ed. Rio de Janeiro: ed. Zahar, 1973.
______. A formação do símbolo: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. 3 ed. Rio de Janeiro: Zahar,
1998.
______. O juízo moral na criança. 3. ed. São Paulo: Summus, 1999. (ed. orig. 1932).
RIBEIRO, Katiuce Lucio. SOUZA, Selma Pereira de. Jogos na Educação Infantil. / Katiuce Lucio Ribeiro, Selma
Pereira de Souza. -- Serra: Escola Superior de Ensino Anísio Teixeira, 2011.
RUIZ, Maria José Ferreira. O papel social do professor. n. 33, set a dez 2003.
SANTOS, Santana Marli Pires dos, Brinquedoteca: sucata vira brinquedo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
______. Fundamentos da Defectologia: Obras Escogidas V. Madri: Visor, 1997.
WALLON, H. Origens do pensamento na criança. São Paulo: Manda, 1989.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

477

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Graduada em Pedagogia Licenciatura Plena pela
PUC - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(2006); Professora de Educação Infantil e Ensino
Fundamental I da Prefeitura Municipal de São Paulo.

LUCIANA XAVIER
DA SILVA DO CARMO

Avenida Copacabana, 325
22º andar - Alphaville - Barueri - SP
11 4200-7070 | www.fce.edu.br
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

478

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

JOGOS SIMBÓLICOS NA ROTINA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O artigo apresenta alguns aspectos do jogo simbólico na Educação Infantil, e
sua contribuição no processo de aprendizagem da criança. Os argumentos mencionados
neste artigo ressaltam o jogo simbólico como parte fundamental da aprendizagem infantil,
bem como a importância da atividade lúdica na escola, período o qual se desenvolve a
fantasia e o pensamento da criança. O professor se torna muito importante no ensino infantil, pois é ele quem cria os espaços, providencia materiais e participa das brincadeiras,
ou seja, ele faz a mediação da construção do conhecimento. A educação infantil deve ter
um ambiente físico e social, onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas para se
arriscarem e vencerem desafios. Quanto mais rico e desafiador for esse ambiente, mais
conhecimento terá de si mesma e do ambiente em que vive. A infância é o período em
que tudo pode acontecer em que se pode faz-de-conta, e a fantasia é o grande recurso
que a criança possui.

Palavras-chave: Criança; Educação Infantil; Faz de Conta; Fantasia.
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INTRODUÇÃO

O

artigo tem como objetivo dissertar acerca dos jogos simbólicos e sua contribuição no processo de aprendizagem da criança, identificando assim, os pontos
relevantes nos aspectos sociais, motor, cognitivo e afetivo.
Acreditamos que na abordagem cognitiva e motora, as ações e os significados manipulados pelas crianças têm grande importância no seu processo de aprendizagem.
A criança com a brincadeira passa a fazer novas descobertas e o brincar ajuda no desenvolvimento emocional, social, moral e intelectual da criança, portanto, deve ser inserido
na rotina, como um dos objetivos da Educação Infantil.
Trabalharemos com as manifestações simbólicas das crianças e o que são símbolos
para melhor entendermos o seu mundo. Também as diferenças conceituais entre dois grandes autores infantis que são Piaget e Vygotsky e qual a importância dos jogos e das brincadeiras na infância.
Apresentamos a função semiótica e suas condutas que são: a imitação, o jogo simbólico, o desenho, a imagem mental e a linguagem.O jogo simbólico passa a ter importância na
atividade lúdica dentro da escola, no período que mais se desenvolve a fantasia e o pensamento, desde que haja um ambiente estimulador.
O brinquedo é importante para o seu desenvolvimento pelo o fato de criar relações entre situações do pensamento e do real. No faz-de-conta a realidade e a fantasia se misturam.
No sonho, na fantasia e na brincadeira, desejos que parecem impossíveis se tornam realizados, pois na mente da criança tudo pode.
Quando se fala de jogo educativo referimo-nos ao jogo elaborado na intenção de distrair e instruir ao mesmo tempo. Desta forma, o jogo educativo tem sempre duas funções:
uma função lúdica, na qual a criança encontra prazer ao jogar e uma função educativa, através da qual o jogo ensina alguma coisa, ajuda a desenvolver o conhecimento da criança e
sua apreensão do mundo.
Todo o valor do jogo educativo, na escola, está no cumprimento destas duas funções.
Se ele perde o caráter lúdico em benefício da aprendizagem, transforma-se num instrumento
de trabalho, num mero objeto de instrução e aí o jogo deixa de ser jogo.
A brincadeira, para ser auxiliar da aprendizagem, precisa conciliar a função lúdica e
educativa, sabendo que o fato de brincar não anula totalmente a dimensão educativa, nem
esta se deve converter na única razão de utilizar o jogo na escola.
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ENTENDENDO O UNIVERSO DA
CRIANÇA
O símbolo, imagem e linguagens simbólicas são conceitos básicos para a reflexão do
universo simbólico infantil.
Segundo Friedmann (2005), o símbolo
é uma possibilidade de significação oculta de
uma expressão, da representação de uma ideia
e esta representação pode ser de forma concreta como pintura, poesia, texto ou abstrata onde o
símbolo é representado por um movimento, brincadeira, sonho ou imaginação.
A linguagem simbólica é aquela em que a
criança pode se expressar por meio de sons, de
toque, da arte, do brincar, de gestos e de sonhos
e aprender a olhar para essas imagens tentando
chegar à essência da criança, é o desafio para
se ter uma infância mais significativa, compreendida e respeitada (FRIEDMANN, 2005).
A criança “fala” quando brinca, se movimenta, chora, mesmo não tendo palavras, o que
se torna uma linguagem simbólica não verbal.
É preciso aprender a olhar para essas imagens,
registrá-las, partilhá-las e através delas, chegar
à essência da criança para que essa tenha uma
infância mais significativa e respeitada. “[...] a
imagem prevalece acima de tudo. A experiência vem depois[...]” (BACHELARD apud FRIEDMANN, 2005).
No interior da criança existe um espaço
imaginário, invisível, no qual moram os segredos
e as lembranças e, muitas vezes, o adulto não
tem acesso a esse espaço.A criança tem amigos invisíveis com os quais brinca, fala, sonha
que para os adultos não existem. Ela vivencia
no seu dia-a-dia tais fantasias, tornando-as um
faz-de-conta, imitando um adulto.

Os gestos, as tentativas, os movimentos
rítmicos e corporais da criança podem parecer
atos isolados, mas são muitas vezes repetidos
como um jogo de exercício para executar a
ação-pensamento.
No brincar existe um movimento, uma expressão, que além de beneficiar a saúde física
e mental contribui também para a expressão do
ser. O choro é o símbolo da tristeza, do desamparo, da emoção ao qual temos acesso e queremos consolar a criança para que pare de chorar
quando é necessário para expressar seus sentimentos e reações.
A agressividade está muito presente nas
crianças hoje em dia que vem como uma forma de chamar a atenção e acaba rotulando e
tornando-as desprezadas e assim ferindo a autoestima. Com isso a raiva também surge como
uma tristeza reprimida que precisa ser colocada
para fora.
Segundo Friedmann (2005), a hiperatividade (déficit de atenção) também é uma manifestação simbólica pela qual a criança chama
atenção dos adultos e que não é compreendida
por eles. No jogo de papéis (teatro) há diversas
possibilidades de faz-de-conta, pois as crianças
brincam de serem outros, representam, simbolizam.
Para ter acesso ao universo oculto de linguagens simbólicas da criança é preciso aprender a observar, ouvir, ver nossa percepção interna. Por isso, é importante criar espaços livres
e protegidos em que a criança possa ser ela
mesma e expressar-se livremente (BACHELARD
apud FRIEDMANN, 2005).

Ela sonha quase todos os dias. Os sonhos
passam a ser tão reais que não conseguem,
muitas vezes, distinguir da realidade. Também
passa a ter medo do escuro, de fantasmas, de
ficarem sozinhos, medos esses que seguem
ao longo de nossas vidas (BACHELARD apud
FRIEDMANN, 2005).
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OS SÍMBOLOS E SUAS FUNÇÕES
Segundo o autor: “Símbolos são expressões concretas da realidade conhecida, é a imagem da natureza tornando-se o grande mediador
entre o universo da realidade subjetiva e a vida
objetiva” (FRIEDMANN, 2005, p.27).
No universo simbólico a criança tem possibilidade de compreender o objeto simbólico em
diferentes níveis de realidade. Vygotsky e Piaget
relacionam os jogos com as crianças e acreditam que através dos símbolos elas desenvolvem
o seu intelecto, imita a realidade e internaliza regras sociais.
A ideia de transformação criadora de Vygotsky é bem diferente da de Piaget de assimilação real ao eu. Enquanto para Piaget a imaginação da criança não é mais do que atividade
deformante da realidade, para Vygotsky a criança
cria a partir do que conhece das oportunidades
do meio e em função das suas necessidades e
preferências (KISHIMOTO, 2000).

De acordo com Piaget (1971, apud, KISHIMOTO, 2000), a brincadeira de faz-de-conta inicialmente é solitária, ou seja, a criança brinca
sozinha. E com o jogo simbólico ela ultrapassa
a simples satisfação da manipulação. Também é
na brincadeira que a criança expressa sua vontade e prazer. Piaget chama de jogo simbólico,
quando a criança brinca e assimila o mundo a
sua maneira sem se preocupar com a realidade, pois sua interação com o objeto depende
da função que a criança lhe atribui (KISHIMOTO,
2000).
O mesmo autor também assegura que o
desenvolvimento do jogo se faz através de processos individuais e de símbolos que derivam
da estrutura mental da criança e que só ela pode
explicar. Acredita que a criança, desde pequena,
que age sobre os objetos, consegue estruturar
seu tempo e seu espaço chegando à lógica.

Para Piaget, no jogo a criança assimila o
que percebe da realidade às estruturas que já
construiu, não sendo determinante nas modificações das estruturas. Acredita que o jogo é essencial na vida da criança, portanto, para ele, o
jogo constitui-se em condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças ao jogarem assimilam e transformam a natureza (KISHIMOTO,
2000).

Para Vygotsky (apud, ZACHARIAS, 2007),
a atividade intelectual da criança começa a partir do momento em que a realidade é substituída por símbolos, acreditando que os jogos são
condutas que imitam a realidade e não apenas
ações sobre objetos. Ele mostra que nos jogos
de papéis, a criança cria uma situação imaginária e incorpora elementos do contexto cultural
adquirido por meio da interação e comunicação
e identifica dois elementos importantes na brincadeira infantil: a situação imaginária e a de regras onde a criança, por meio da atividade livre,
internaliza as regras sociais.

Já para Vygotsky, o jogo proporciona alteração das estruturas e uma prática pedagógica adequada onde ajuda as crianças brincarem.
Considera que o desenvolvimento ocorre ao longo da vida. A criança usa as interações sociais
como formas privilegiadas de acesso a informações: aprendem a regra do jogo através dos outros e não como resultado de um engajamento
individual na solução de problemas, aprendendo a regular seu comportamento pelas reações
agradáveis ou não (KISHIMOTO, 2000).

À medida que o brincar se desenvolve em
direção a um propósito consciente é que existe
a ação simbólica, pois os conceitos já estão formados e as brincadeiras simbolizam essa ação.
Ele também mostra que a cultura forma a inteligência e a brincadeira de papéis favorece a criação de situações imaginárias e de reorganização
de experiências vividas. Enquanto Vygotsky fala
do faz-de-conta, Piaget fala do jogo simbólico,
que são correspondentes (VYGOTSKY apud ZACHARIAS, 2007).
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA INFÂNCIA
A brincadeira infantil é entendida como
atividade social, cuja natureza e origem
específicas são elementos fundamentais
para a construção de sua personalidade
e compreensão da realidade na qual se
insere. A brincadeira é de fato um espaço de aprendizado sociocultural localizado no tempo e no espaço (VYGOTSKY,
1998, apud WAJSKOP, 1995 p.16).

Desde muito cedo, a atividade principal da
criança é brincar e assim consegue se comunicar e expressar, tornando-se um ser especial.
Portanto, os jogos e as brincadeiras são a principal via de acesso ao inconsciente da criança.
Por meio da brincadeira, a criança libera
energia, expande sua criatividade e fortalece a
sociabilidade, por isso, é utilizada para auxiliar
no processo de aprendizagem.
O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (BRASIL, 1998) diz que a brincadeira é fundamental para que a criança se desenvolva e que ela precisa ter maturidade para
diferenciar o real da imaginação. Assim, quando
a criança brinca utiliza-se de elementos da realidade imediata atribuindo-lhes novos significados, ocorrendo a articulação entre a imaginação
e a imitação da realidade.
Nas brincadeiras as crianças assumem
um papel que é necessário conhecer algumas
de suas características e esses conhecimentos
provêm da imitação de alguém ou de algo conhecido. Também vivenciam a elaboração de
regras de convivência, porque a motivação da
brincadeira é individual e depende dos recursos
emocionais de cada criança que são compartilhados em situações de interação social (BRASIL, 1998).

As brincadeiras de faz-de-conta propiciam
a ampliação do conhecimento infantil por meio
da atividade lúdica e as crianças aprendem a
agir em função da imagem de uma pessoa, personagem ou objeto que não estão presentes no
momento, mas que foram vivenciados em outras
ocasiões (BRASIL, 1998).
Nas brincadeiras, a criança desenvolve
algumas capacidades como atenção, imitação,
memória e imaginação, além de amadurecer a
socialização por meio da utilização de papéis
sociais. A diferenciação de papéis se faz presente no faz-de-conta, quando a criança brinca imitando e recriando personagens que observa ou
imagina nas suas vivências. A fantasia e a imaginação são fundamentais para a criança aprender mais sobre o eu e o outro (BRASIL, 1998).
Brincar é um cenário no qual as crianças são capazes de imitar a vida e também de
transformá-la. As crianças brincam baseadas no
desenvolvimento da imaginação sem ser mentira, elaborando e colocando em prática suas
fantasias e conhecimentos, podendo solucionar
problemas de forma livre das pressões da realidade, ou seja, brincar sem se preocupar com a
realidade (BRASIL, 1998).
Temos que ter certeza da importância do
brincar no desenvolvimento da criança, estar
atentos aos movimentos do grupo e participar
da brincadeira, assim como cita Andrade (apud,
ZACHARIAS, 2007): as crianças convidam com
frequência o educador a se juntar a elas, sendo assim ele estará ocupando um papel que lhe
possibilita observar, diferenciar comportamentos
e intervir oportunamente e que quando está ali
sentado juntamente com as crianças seu principal objeto não é o brinquedo, mas sim a proximidade que estabelece com a criança.
Brincar de imitar a realidade faz com que
a criança seja aceita melhor como ela imagina
ser ou poderia ser. É brincando que ela desenvolve sua inteligência, realizando percepções e
estimulada por diferentes interações com seu
meio na construção de um ser social (BRASIL,
1998).
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Através do jogo as crianças acabam exercitando seus esquemas sensório-motores, seu
simbolismo e suas capacidades. Por isso, numa
sala de aula é bom ter tudo o que possa ser utilizado para exercitar o simbolismo lúdico e também oferecer à criança várias situações onde
possa exercer a atividade lúdica, escolhendo as
quais quer participar. Como diz Piaget (1970):
O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação do
real à atividade própria, fornecendo a esta
seu alimento necessário e transformando
o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso os métodos ativos
da educação das crianças exigem todos
que se forneça às crianças um material
conveniente, a fim de que, jogando, elas
cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil (PIAGET 1970
apud, ASSIS, 2003, p.158).

De acordo com a citação desse autor,
o jogo é essencial para o desenvolvimento da
criança, pois ela assimila o real através do imaginário e por isso é necessário que se forneçam
materiais adequados a ela. Brincando a criança
aprende a escolher, a decidir, a ter autonomia e
a selecionar os seus companheiros, o seu brinquedo e a forma de brincar (PIAGET 1970 apud,
ASSIS, 2003, p.158).
A criança que brinca sempre, com determinação auto ativa, perseverando, esquecendo
sua fadiga física, pode certamente tornar-se um
homem determinado, capaz de auto sacrifício
para a promoção de seu bem e de outros [...].
“Como sempre indicamos o brincar em qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de
profunda significação” (FROEBEL, 1912, apud,
KISHIMOTO, 2000, p.55).

FUNÇÃO SEMIÓTICA OU
SIMBÓLICA
Piaget (apud ASSIS, 2003) denomina de
função semiótica ou simbólica a capacidade de
conhecer as coisas que estão presentes que vai
sendo aos poucos substituída pela capacidade
de representar o que é conhecido. Aparece um
conjunto de comportamentos que supõe a evocação representativa de um objeto ou acontecimento que são: a imitação, o jogo simbólico, o
desenho, a imagem mental e a linguagem.
No período sensório-motor quando se
constitui a função simbólica a criança apresenta
comportamentos imitativos. Em tais comportamentos a acomodação prevalece sobre a assimilação de tal forma a reproduzir movimentos
do objeto ou das pessoas (PIAGET apud ASSIS,
2003).
Segundo Piaget, a imitação é uma das
manifestações da função simbólica. A imitação
é para ele uma espécie de representação em
atos materiais e não ainda em pensamento.Piaget constatou através de estudos que dos 2 aos
6 anos de idade, a imitação amplia-se de forma
espontânea e quase sempre inconsciente devido ao egocentrismo que há nessa fase (PIAGET
apud ASSIS, 2003).
Na imitação intervém a valorização da pessoa imitada como, por exemplo, imitar um adulto
autoritário ou uma criança que seja mais velha
e admirada. Para Piaget apud Assis (2003), do
ponto de vista das relações interindividuais, a
imitação nunca é mais do que um veículo e não
um motor, devendo este último ser procurado
quer na pressão, autoridade e respeito unilateral, causa da imitação do superior pelo inferior
quer na reciprocidade intelectual ou moral e no
respeito mútuo causas da imitação entre iguais.
Piaget ainda ressalta que muitas vezes a
criança imita involuntariamente, como o menino
que não gosta de aviões e que não quer construir um, mas momentos depois ele imita o avião
como se esquecesse do que havia dito.
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A educação deve criar situações que favoreçam a imitação, aumentando a capacidade de
representação da criança e favorecer a cooperação através de jogos e atividades, pois são indispensáveis para que confronte seu ponto de vista
com o do colega (PIAGET apud ASSIS, 2003).
O professor serve de modelo para a imitação, pelo fato de a criança imitar comportamentos que muito valoriza. Portanto, o educador não
deve exibir comportamentos que não devem ser
imitados pela criança. Se ela quer que seus alunos adquiram bons hábitos, deve se comportar
de maneira adequada, como não gritar. Enquanto que a imitação é a acomodação aos modelos
exteriores, o jogo simbólico é a assimilação desses modelos (PIAGET apud ASSIS, 2003).

AS BRINCADEIRAS DE FAZ DE
CONTA
Para os autores,
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.23).

Na brincadeira de faz-de-conta os papéis
que são desempenhados pelas crianças ficam
claros: a menina torna-se mãe, tia, professora
e o menino torna-se pai, polícia, ladrão. Elas se
sentem num teatro onde os papéis e objetos são
improvisados.
Esse tipo de jogo recebe várias denominações como: jogo imaginativo, jogo de faz-de-conta, jogo de papéis ou jogo sócio dramático.
A sua importância é em promover o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança.Hoje,
a televisão, com seus filmes e desenhos animados, influenciam o desenvolvimento do jogo
imaginativo, deixando-o mais elaborado (FREUD
apud KISHIMOTO, 2000, p.23).

Para Piaget (1971, apud, KISHIMOTO,
2000), quando a criança brinca está assimilando o mundo à sua maneira, sem se preocupar
com a realidade, pois sua interação com o objeto depende da função que a criança lhe atribui.
Isso é o jogo simbólico, o qual se apresenta no
início solitário e depois evolui para a representação de papéis.
A maior parte dos jogos de faz-de-conta acaba tendo qualidade social, pois no jogo
imaginativo, as crianças introduzem objetos,
pessoas e animais que não estão presentes no
momento. Devemos levar em consideração as
necessidades que mudam de acordo com a idade de cada criança. Como elas querem satisfazer certos desejos que não podem ser satisfeitos na hora, acabam criando um mundo ilusório,
onde os desejos são realizados.
Bettelheim (1988, apud, KISHIMOTO,
2000), afirma que através das fantasias imaginativas e das brincadeiras baseadas nela, as crianças podem começar a compensar as pressões
que sofrem na realidade do cotidiano. Salum e
Morais (1988, apud, KISHIMOTO, 2000) chegam
à conclusão sobre o faz-de-conta:
O alto grau de fantasia de estórias de super-heróis, dotados dos mais estranhos
poderes, como voar, esticar-se, subir em
superfícies verticais lisas, força e velocidade de movimentos descomunais, etc.
bem como o fato de terem duas personalidades a do homem comum e a do homem dotado de poderes extras naturais –
representam um desafio à compreensão
da criança a respeito das regularidades
do mundo que começa a perceber. Nesse
sentido, ela pode representar esses personagens com todos os seus acessórios,
armas, veículos de transporte fantásticos
na tentativa de integrar uma experiência
que lhe é tão pouco familiar e incomum
(SALUM; MORAIS, 1988 apud, KISHIMOTO, 2000).
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A realidade do cotidiano, diante do fantástico mundo da ficção, parece menos interessante e de mais fácil assimilação pela criança. Pelo
fato das crianças terem pouco poder no mundo
dominado pelos adultos, elas acabam sendo
atraídas pela imagem do super-herói, que possui
boas qualidades e tenta imitá-lo (SALUM; MORAIS, 1988 apud, KISHIMOTO, 2000).
A criança, ao brincar, coloca-se num papel de poder, o qual ela pode dominar e ao mesmo tempo em que a ajuda a construir a autoconfiança, leva-a a superar obstáculos da vida
real. A brincadeira de super-herói oferece oportunidades para a criança obter um sentido de
domínio, aumenta suas habilidades linguísticas,
desenvolve a cooperação e solucionar melhor
os problemas (SALUM; MORAIS, 1988 apud,
KISHIMOTO, 2000).
Assim, as crianças têm a oportunidade, no
jogo simbólico, de construir uma ponte entre a
fantasia e a realidade, pois quando brincam conseguem controlar o que lhes falta na realidade.
Elas lidam com complexas dificuldades psicológicas ao brincar, integrando experiências de dor,
medo e perda. De acordo com as experiências
vividas, a criança assume um papel e aplica à
outra pessoa o que aconteceu com ela.
Segundo Peller (1971, apud, KISHIMOTO,
2000), a passagem de um papel passivo para
um papel ativo é o mecanismo básico de muitas atividades lúdicas e deixa o indivíduo melhor
preparado para ser submetido novamente ao
papel passivo, quando necessário, explicando o
efeito benéfico da brincadeira: “Os temas escolhidos pelas crianças representam, geralmente,
o ambiente delas e aparecem no contexto da
vida diária. O ambiente é a condição para a sua
brincadeira e a condiciona” (GARBARINO, 1992
apud, KISHIMOTO, 2000, p.31).

do real e de descobrir outros mundos para se
projetar num universo inexistente (BROUGÉRE,
1990, apud, KISHIMOTO, 2000).
O brincar da criança está também em resolver problemas do passado e ao mesmo tempo se projeta para o futuro. Por isso, a menina
que brinca com a boneca está antecipando sua
maternidade, sendo a mãe da boneca e isso
está ligada à relação da menina com a mãe. A
boneca passa a fazer parte de um contexto onde
o faz-de-conta está presente mais intensamente.
Segundo Garbarino (1992, apud, KISHIMOTO, 2000), é através de seus brinquedos e
brincadeiras que a criança tem oportunidade
de desenvolver um canal de comunicação, uma
abertura para o diálogo com o mundo dos adultos, onde “ela restabelece seu controle interior,
sua autoestima e desenvolve relações de confiança consigo mesma e com os outros”.
O imaginário expresso na brincadeira em
que o cotidiano adquire um novo conhecimento
faz com que a realidade e a fantasia se misturem.
Os contos de fadas apresentam um mundo de
fantasia que alimenta os sonhos das crianças,
ocorrendo à imaginação durante a sua cotação.
Os assuntos se tornam tão reais como o medo,
por exemplo, que a criança passa a enfrentá-lo.
Ao serem explorados, os contos, favorecem o
desenvolvimento da personalidade e do intelecto da criança (BROUGÉRE, 1990, apud, KISHIMOTO, 2000).

O brinquedo passa a ser um pedaço de
cultura para a criança e seu parceiro na brincadeira. A manipulação do brinquedo leva a criança a imaginar e a agir. O mundo representado é
mais desejável que o mundo real, então, a brincadeira aparece como um meio de sair do mun30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jogo simbólico é uma atividade espontânea que terá lugar no jardim da infância em
interação com os outros e apoiada pelos recursos existentes. O faz-de-conta vai permitir à
criança recriar experiências da vida cotidiana, situações imaginárias e utilizar os objetos livremente, atribuindo-lhes significados múltiplos.
A adaptação das condições concretas existentes nos jardins e o aproveitamento dos
materiais disponíveis bem como as disponibilidades emocionais da criança permitem conjunturalmente a materialização e evolução do jogo simbólico.
O jogo simbólico é muito importante na formação do pensamento da criança, pois desenvolve sua inteligência e resolve problemas sem se preocupar com a realidade. É assim
que o brincar passa a fazer parte da realidade e do cotidiano da criança.
Através do faz-de-conta a criança passa a imitar algo que não está presente, mas que
já vivenciou em algum momento. Nesse jogo o objeto é utilizado como símbolo para representar situações do momento e para que isso ocorra é importante que o professor ofereça
oportunidades para que a criança utilize tudo o que é preciso, ocorrendo o simbolismo lúdico.
É através das brincadeiras de faz-de-conta que a criança passa a ampliar seu conhecimento, executando-o através da atividade lúdica e também se torna sociável pelo fato de estar em contato com outras crianças. O brinquedo também passa a fazer parte da brincadeira
e sua manipulação leva a criança a agir e a imaginar, tendo assim, a oportunidade de desenvolver a comunicação com os adultos, restabelecendo sua autoestima e desenvolvendo uma
relação de confiança com os outros.
As crianças passam a realizar suas brincadeiras de acordo com as experiências vividas
na realidade e aplica a outra pessoa, criança ou boneca o que foi feito com elas. A utilização
do brinquedo passa a ser um meio de estimular o desenvolvimento das crianças, já que ele
faz parte da cultura lúdica. Essa utilização deve ser planejada e suas atividades devem desafiar os alunos na resolução de problemas, estimulando sua criatividade e contribuindo na sua
formação como cidadão.
O lúdico é o melhor instrumento de aprendizagem, pois brincando a criança entende
melhor o seu mundo. Portanto, fica claro que o brincar é importante e útil no currículo infantil, mas os professores precisam reconhecer que o brincar oferece realmente experiências
positivas às crianças, é preciso planejar cuidadosamente e ensinar com
criatividade.
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LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO NA ERA DIGITAL
RESUMO: Nos últimos anos, as novas tecnologias da informação modificaram os modos de
ser e estar no mundo e consequentemente o fenômeno da globalização encurtou distâncias e facilitou as comunicações e informações. Muitas escolas foram beneficiadas com
recursos tecnológicos e a formação de professores foi ampliada. Governos, especialistas,
estudiosos e pesquisadores da educação logo perceberam que não havia como separar a educação das novas tecnologias que tomaram conta do mundo e rapidamente a
sociedade se apoderou de celulares e computadores, e estes vêm sendo atualizados e
aperfeiçoados em uma velocidade constante. As dificuldades que se impuseram na sala
de aula com o advento das novas tecnologias estão ligadas, por exemplo à concorrência
entre a leitura e escrita e os celulares e computadores uma vez que os antigos modelos
de ensino já não cabem mais na sociedades atual. Munidos de celulares e computadores,
os jovens estão cada vez mais voltados para redes sociais, jogos on-line e outras mídias
experimentando novas formas e formatos de comunicação, informação e interação tornando maior o desafio dos professores no planejamento do ensino e aprendizagem. As
novas tecnologias da comunicação e informação possuem inúmeros recursos a serem
explorados que contribuem nesse processo, porém, explorar os conteúdos, linguagens e
novidades que surgem diariamente requer formação adequada e planejamento com objetivos claros para um ensino contextualizado enriquecedor e diversificado. As instituições
de ensino têm como missão formar os educandos para o exercício da cidadania plena e,
dessa forma, o letramento, a alfabetização, as competências e habilidades a serem desenvolvidas devem prever a exploração de conteúdos com as novas linguagens utilizadas,
as linguagens digitais são uma realidade e podem ser utilizadas como recursos didáticos
tornando as aulas mais interativas e dinâmicas em consonância com as transformações
da sociedade.
Palavras-chave: Letramento; Alfabetização; Língua Portuguesa; TICs.
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INTRODUÇÃO

O

mundo mudou e não poderia ser diferente com os alunos, o ensino tradicional
perdeu suas forças, novas formas de aprender, ser e estar surgiram na sociedade, portanto, não é mais possível alcançar resultados por meio das mesas práticas agora descontextualizadas da realidade vivenciada pelos educandos, esta constatação
aplica-se a todas as áreas do conhecimento.
A pedagogia em evidência até então enfatizava a interação social, o meio ambiente
como meios de formação e desenvolvimento do ser humano, suas contribuições continuam
valendo e devem ser agrupadas com outras teorias que emergem na sociedade da informação e comunicação .Do ponto de vista da teoria cognitiva, a formação e desenvolvimento do
educando estaria intrinsecamente ligada à sua relação com o meio ambiente a partir de uma
organização interna dos conhecimentos contribuindo para a formação de indivíduos ativos e
autônomos na construção de sua aprendizagem.
Porém, a realidade atual mostra que a tecnologia já faz parte da vida dos educandos,
acompanhar o ritmo de todas as transformações requer novas estratégias, a escola precisa se reinventar, a formação de professores deve prever a imersão neste universo que traz
consigo uma infinidade de recursos e oportunidades que podem tornar o ensino como algo
inovador e atrativo tanto quanto os assuntos de interesse que os jovens já demonstram.
O professor, como mediador da aprendizagem, pode traçar novos caminhos a partir
das novas tecnologias visto que, o olhar será voltado para o letramento digital, milhares de jovens têm acesso à rede de computadores e ou portam seus celulares muitas vezes voltados
para conteúdos de diversão e entretenimento, no entanto, a internet oferece visitas virtuais
a museus , cidades, espaços que podem contar histórias, responder perguntas, ampliar o
conhecimento, esclarecer dúvidas, desvendar mistérios da humanidade.
Dentro desta perspectiva, a transformação da sociedade evidencia que não é mais
preciso utilizar papéis para ilustrar fatos e acontecimentos, falar sobre o holocausto e suas
consequências para a humanidade pode ser feito por meio de imagens e interações por meio
das internet, é possível visualizar os campos de concentração, oferecer a leitura do Diário de
Anne Frank enquanto imagens e documentários explicam sobre o extermínio de judeus, onde
a menina se escondeu com sua família por dois anos. São novas formas de perceber, refletir
e agir no mundo, a criticidade dos alunos pode ser desenvolvida a partir de experiências reais e em tempo real por meio da internet. Fica evidente também que o paradigma do ensino
engessado não existe mais, as palavras de ordem são inovação, transformação e movimento.
Todos os espaços da escola podem ser utilizados, o professor de História pode explicar
as lutas e conquistas de uma civilização, o professor de Ciências da Natureza pode usar o espaço ao ar livre juntamente com as novas tecnologias para promover experiências, as Linguagens, Códigos e suas Tecnologias podem contar histórias da vida real e ilustrar com filmes,
imagens, documentários, as possiblidades são infinitas, mas a escola precisa se reinventar.
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DIFERENÇAS ENTRE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO
Segundo estudos de SOARES, A leitura
e a escrita contribuem para o desenvolvimento
de habilidades e competências que promovem
no educando capacidades no indivíduo que o
tornam crítico e autônomo para o exercício da
cidadania. O letramento e alfabetização são processos de aprendizagem que desenvolvem as
competências leitora e escritora, mas dissociam-se em alguns aspectos. Quando ocorre a alfabetização a criança é capaz de reconhecer os
códigos da linguagem.
A decodificação é um processo de reconhecimento, do alfabeto por meio da escrita e
dos números pela criança alfabetizada, neste estágio, a criança é capaz de ligar sílabas e formar
algumas palavras atribuindo sentido a elas. O
letramento por sua vez é a fase em que a competência leitora está desenvolvida a ponto de ser
usada em um contexto social; a criança é capaz
de ler e entender as instruções, estabelecer diferenças entre conceitos, objetos, formar conceitos sobre a leitura, refletir e emitir opiniões.
A alfabetização ocorre concomitantemente ao letramento, porém, o letramento ocorrerá
ao longo de todo o percurso escolar visto que
a leitura evolui em sua complexidade, os diferentes gêneros textuais e tipologias possuem
em sua essência o uso nas práticas e contextos
sociais diferentes e a depender da competência leitora será oferecido ao aluno conforme seu
desenvolvimento para entender, refletir, compreender e formar conceitos e opiniões daquilo que
leu, interpretando e compreendendo o texto.
O letramento ao longo do percurso escolar carrega consigo a função de articular conceitos e aprendizagens, de valores e atitudes frente
ao mundo, amplia a visão da cultura, constrói e
fortalece identidades e promove a inserção social dos indivíduos que dele se apropriam com a
evolução e ampliação da cultura , diante dessa
premissa, o letramento deve ser pensado e planejado com objetivos claros a partir das especificidades dos educandos de modo contextualizado socialmente à realidade dos alunos.

A alfabetização é introduzida na primeira
etapa da Educação Básica por meio do reconhecimento do alfabeto em que o aluno é estimulado a identificar as letras a partir de seus sons.
No ambiente em que o aluno é estimulado deve
estar previsto um ambiente alfabetizador e lúdico
que desenvolva a imaginação, criatividade e interesse dos educandos com estabelecimento de
rotinas, atividades diversificadas distribuídas ao
longo da semana com metas a serem atingidas.
Após a fase da alfabetização, o aluno deve
ter contato com diferentes gêneros textuais, por
meio deles, o aluno compreende a função social
dos textos, nesta etapa de introdução é importante que os textos oferecidos estejam ligados
à rotina dos educandos .e interesses , nestas
atividades o professor é mediador da leitura de
poemas, contos, lendas, receitas, instruções. O
educador deve ter em mente que o aluno deve
ser capaz de fazer uso social dos textos a partir
da escolha intencional no planejamento pedagógico.

A ERA DIGITAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Na era digital e da globalização não estamos mais cercados apenas de textos escritos,
há uma infinidade de informações e diversas
formas de comunicação em linguagem verbal e
não verbal por meio de imagens, vídeos, símbolos e ícones, por exemplo, além do surgimento
de novas expressões no mundo digital a todo
momento. Diante dos multiletramentos, surge a
necessidade do letramento digital, embora a internet ofereça conteúdo relevante, o educando
deve ser conduzido e orientado para fazer uso
das Tics- Tecnologias da informação e comunicação de maneira autônoma e crítica para saber
discernir aquilo que é informação que constrói
e desenvolve seus conhecimentos daquilo que
não agrega valores e nem traz conhecimentos
relevantes.
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As novas tecnologias exigem um novo
modo de pensar e tão dinâmico como as mudanças que ocorrem no mundo das novas tecnologias , o professor deve estar em contínuo
processo de reflexão acerca de suas práticas e
extrair o máximo destes recursos para que suas
aulas sejam sempre dinâmicas e contextualizadas aliadas aos interesses que os alunos demonstram pelas mídias sociais, vídeos e outras
formas de comunicação.
Alguns termos como cibercultura e ciberespaço surgiram com o significado de alcançar e desenvolver a cultura e o letramento por
meios digitais. Várias escolas receberam recursos tecnológicos e hoje já são utilizados e nos
currículos e planejamentos constam como aulas
regulares a sala de informática e os professores com formação específica, porém, nem todas
as escolas no Brasil possuem tais recursos e
o letramento digital de uma parte apenas dos
educandos no país tende a aumentar a desigualdade social para aqueles que não têm acesso
à rede de internet nem às ferramentas digitais e
tão pouco professores qualificados, são regiões
esquecidas e negligenciadas por governos, carentes de políticas públicas e serviços básicos,
escolar precárias e professores desvalorizados
trabalhando com baixos salários e poucos recursos e materiais.

ESTRATÉGIAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA ERA DIGITAL
O professor é mediador do conhecimento
e desenvolvimento dos educandos e, portanto,
cabe a ele, norteado pelo Projeto Político Pedagógico, estudar e pesquisar materiais didáticos,
inclusive materiais digitais que podem gerar
conteúdos. Tais materiais digitais devem prever
conteúdos contextualizados para atividades individuais e coletivas.
Ao acessar a internet o professor /mediador vai se deparar com inúmeros conteúdos
entre informações e inúmeras formas de comunicação, a análise dos conteúdos que serão explorados pode ser feita a partir dos interesses
já demonstrados pelos alunos como mídias sociais, sejam audiovisuais ou escritas, páginas de
jogos e videogames e outras que despertem a

curiosidade e interesse dos alunos que podem
estimular os alunos que já buscam por esses assuntos e oferecer aos alunos que não têm acesso à internet ,mas têm ou terão interesse, afinal
fazem parte de seu cotidiano.
São muitas as formas com as quais a informação e a comunicação têm chegado aos
usuários e dessa forma foram criados novos gêneros que demandam estudo e observação; a
função social de cada formato digital.
O ciberespaço é o espaço de comunicação ,interação, troca e interação social , a vida
online faz parte da rotina de grande parte da comunidade global , e embora haja uma enorme
quantidade de cultura digital a ser explorada, jovens e crianças em sua grande maioria não possuem maturidade e capacidade suficientes para
interpretar e decodificar sozinhos , cabe ao professor /mediador selecionar os conteúdos que
promovam o desenvolvimento dos processos
cognitivos para a formação de conceitos, conteúdos que podem ser explorados para desenvolver a memória e o raciocínio, leitura e interpretação de textos digitais, por exemplo.
A alfabetização digital é definida como
aquela em que o aluno é capaz de utilizar e compreender os recursos das TiCs disponibilizados
de forma a agregar conhecimento, desenvolver
potencialidades ,formar conceitos, selecionar
aquilo que é relevante e inovador daquilo que
denigre, discrimina e ou diminui e exclui o ser
humano, ou seja , o aluno deve ser capaz de
discernir o que lhe serve ou para o desenvolvimento individual e coletivo .
O mundo digital passa por contínuas mudanças, inovações e transformações, usuários
da rede de internet apropriam-se destas ferramentas e fazem uso das novas tecnologias em
diversas áreas , as crianças e os jovens, em especial, nascidos na era digital demonstram familiaridade muito maior com todos os recursos,
ao contrário da educação que imigrou posteriormente para a era digital torna-se realmente um
desafio assim como para os educadores.
Os nascidos na era digital teoricamente são extremamente criativos e possuem uma
sabedoria nata quando se trata de navegar na
internet, utilizar recursos, criar, produzir e reproduzir, descobriram ainda que podem obter in30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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formações sobre qualquer assunto, porém, muitas vezes, o jovem não se apropria daquilo que
realmente é importante para seu aprendizado
tornando raso e sem consistência seu uso das
novas tecnologias, neste patamar a escola emerge como promotora deste saber e deste conhecimento avançado. Mas é preciso compreender
que nem todas as escolas possuem recursos
tecnológicos, nem todas as crianças possuem
acesso a internet, nem todos que nasceram na
era digital necessariamente sabem, utilizam ou
têm acesso à internet.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NA ERA DIGITAL
Desde a década de implementação de
computadores na vida de usuários percebeu-se que a escola deveria adequar-se às novas
tecnologias para acompanhar e introduzir o uso
nas aulas visto que, os alunos já demonstravam
interesse por elas e desinteresse pelas aulas tradicionais.
Recentemente isso ficou mais evidente com a pandemia do Coronavírus, o choque
inicial com a propagação do coronavírus talvez tenha sido tão grande que, em um primeiro
momento , autoridades e gestores da área da
educação não puderam pensar o quão importante teria sido se antes mesmo da pandemia
os professores tivessem formação adequada e
à altura das novas necessidades da sociedade,
especialmente no uso de novas tecnologias tão
utilizadas em aulas online nos últimos meses.
Primeiramente, é importante ressaltar que
a falta de planejamento para que estas aulas
ocorressem de forma mais efetiva e organizada
não ocorreu devido às informações desencontradas, ou seja, inicialmente ninguém poderia
prever que os professores e demais envolvidos
no processo educativo passariam os últimos
meses em aulas online e utilizando como nunca
as tecnologias da informação e comunicação,
o que se sabia quando as aulas forma suspensas é que as aglomerações estavam proibidas
e dessa forma, provavelmente todos pensaram
que logo tudo voltaria ao normal. Infelizmente,
não foi o que aconteceu. Coordenadores pedagógicos e gestores tiveram que reorganizar os

modos de ensinar e estar na escola, dessa vez
de modo virtual.
Assim, gestores, coordenadores e professores tiveram que se reinventar da noite para o
dia, replanejar suas aulas, buscar conteúdos e
recursos que se adequassem as aulas virtuais,
ensinar de virtualmente e participar de reuniões
online. As escolas brasileiras ainda estão se
adaptando ao ensino a distância. As mudanças
em decorrência do Coronavírus foram impactantes em vários setores da sociedade, e não foi
diferente na área da educação.
O maior desafio está em planejar conteúdos e utilizar os recursos adequados às novas
tecnologias especialmente sem formação anterior. Dentre os desafios e barreiras enfrentados
estão a falta de acessibilidade à internet e até
mesmo a falta de computadores e ou celulares
por parte de alunos mais carentes e até professores pois grande parte das plataformas exige
um sistema operacional mínimo encontrado em
computadores mais modernos, velocidade de internet compatível e outros recursos.
Embora as plataformas de ensino possam
ser usadas por meio de celulares nem todos possuem celulares .Dessa forma, houve um abandono velado por parte de alunos, pais e responsáveis provavelmente se deram por vencidos
na tentativa de incluir filhos na educação visto
que a disponibilidade de recurso para participar
das aulas simplesmente não havia. Professores
enfrentaram as mudanças e a quantidade de informações e orientações chegou como uma enxurrada e as adaptação ainda segue, aqueles
que ainda têm dificuldades conseguem apoio de
outros professores, mas seguem caminhando
numa forma de exclusão digital.
É possível manter a qualidade das aulas
no mundo digital, no percurso de adaptação digital todos foram conectados em um só canal e
as comunicações foram intensificadas para que
todos se entendessem e chegassem a um consenso sobre como tudo seria e será conduzido
até as aulas voltarem presencialmente. A qualidade será mantida enquanto perdurar a disponibilidade e responsabilidade de todos em oferecer conteúdo adaptado para os meios digitais
como por exemplo ilustrações, tabelas, gráficos,
que dão apoio às atividades propostas, peque30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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nos vídeos de introdução de conteúdos e atividades que estejam adequados.
O cyberbullying é uma forma de violência
praticada entre alunos virtualmente, mas, embora seja de modo virtual não é menos nocivo e
tais agressões têm como objetivo humilhar, ofender e agredir alguém sem condições de reagir
ou se defender. O professor pode combater tais
atitudes com orientações e projetos que sensibilizem e conscientizem os alunos sobre as consequências geradas nas vítimas do cyberbullying e
demonstrar por meio da leitura e de documentários e ou vídeos o quão importante é o desenvolvimento de laços de solidariedade humana,
o respeito à diversidade e a tolerância com os
diferentes pois somos todos iguais em direitos e
obrigações.
Ao longo da adaptação percebeu-se que
a melhor maneira de lidar com estes desafios
seria fortalecer a parceria da comunidade escolar e dos pais e responsáveis. Mediar o ensino
nunca foi tão compartilhado entre pais e professores pois em casa os educandos precisaram
de apoio e orientação bem como supervisão de
adultos para realizar as atividades e estabelecer
uma disciplina de estudos sem cair no desânimo
ou desmotivação. Professores estabeleceram
formas de tratar os conteúdos de modo diferente replanejando e reorganizando aquilo que seria ensinado de modo diferente, ou seja, chegar
aos mesmos objetivos percorrendo caminhos
diferentes.

BNCC -A BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR
Segundo a BNCC- BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, o professor deve ser norteado em seu planejamento pelo sistema de
escrita alfabética como ponto central. No documento, a alfabetização é tratada como uma especificidade pois nesta etapa os alunos são desafiados também a construir e desenvolver uma
consciência fonológica. Assim, as metodologias
e recursos deve prever a utilização de jogos,
mídias, materiais que estimulem e despertem a
consciência fonológica bem como é importante
que os alunos se encontrem em um ambiente
alfabetizador em que se sintam em momentos
de aprendizagem e construção do conhecimen-

to constantemente de forma dinâmica e lúdica.
A utilização de textos e a leitura por parte
dos professores de diferentes gêneros textuais
contribui para a formação e ampliação do repertório das crianças. A oralidade pode estimulada, por exemplo, pela recontagem e rodas de
conversa sobre as leituras realizadas ao explorar a literatura infantil e suas peculiaridades. As
lendas, parlendas e contos de fada atraem as
crianças e despertam a curiosidade estimulando
a criatividade e imaginação. É importante que
o professor como mediador da leitura se apropriem de técnicas de leitura para aprimorar o
entendimento e facilitar este processo por meio
da entonação da voz, sons de animais, ruídos e
ouros recursos que encenem a leitura de modo
real a fim de criar um mundo imaginário e rico
de informações para as crianças.
A introdução das crianças no mundo da
escrita e leitura deve ser feita como prática social e inserir as crianças neste mundo requer um
olhar voltado para o uso da linguagem como
atividade humana. As diretrizes na BNCC -Base
Nacional Comum Curricular indicam que o letramento deve estar presente em toda as fases de
aprendizagem dos educandos com indicações
claras sobre a importância de contextualizar as
práticas, conteúdos e metodologias escolares
às vivências, experiências e especificidades de
cada âmbito escolar.
Ao analisar tais premissas percebe-se que
não há uma indicação de determinados gêneros textuais para trabalhar a alfabetização e o
letramento , mas sim uma articulação de conhecimentos que em conjunto propiciem o desenvolvimento da consciência fonológica, o desenvolvimento da oralidade, a escrita e o letramento
como práticas sociais indissociáveis, ou seja o
manual indica àqueles mais indicados para cada
etapa e então o educador escolherá cada gênero de acordo com os critérios mencionados
anteriormente.
É importante ressaltar que o professor necessita de recursos e materiais adequados para
a produção de um ambiente alfabetizador que
promova a familiarização com a letras do alfabeto e seu reconhecimento, atribua sentido aos
sons, propicie situações de aprendizagem em
seu uso real da leitura e escrita.
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A apresentação de tais recursos para o
desenvolvimento da consciência fonológica deve
ser de maneira lúdica e criativa e acessível a todos na sala de aula e demais espaços, é importante que o professor estimule tais situações na
reprodução dos sons das sílabas, por exemplo,
tal atividade rende muitas aulas e grande parte
dos alunos se interessa em praticá-las especialmente quando são utilizados recursos como a
música, rimas e parlendas.
Ao ensinar os números, estabelecer sentido entre o algarismo e sua quantidade pode ser
um desafio para as crianças construírem essa
associação, portanto as quantidades devem ser
apresentadas com objetos que são de uso comum dos alunos como canetas, cadernos, lápis,
borrachas e brinquedos, por exemplo. Nas situações de aprendizagem o aluno deve ser estimulado a ler e ou observar livros, gibis e outros
suportes de leitura, tais materiais devem estar
previstos e disponíveis além de estar à altura
dos alunos, isto é , acessíveis todo o tempo para
que se sintam à vontade para ler e desenvolver
a imaginação e criatividade além de despertar a
curiosidade pelas letras, imagens e sons.
Atividades como ler, ouvir, cantar contar
histórias, recontar consolidarão a aprendizagem
dos alunos ampliam as possibilidades de domínio do sistema de escrita e leitura. Ao longo do
processo de ensino e aprendizagem os professores devem ter a sensibilidade e praticar o registro, observação e reflexão sobre suas práticas,
tais ações contribuem para contemplar um olhar
para os educandos de modo individual e coletivo, e assim planejar atividades que prevejam
as especificidades de cada um, a diversidade
está presente na escola e consiste portanto, tal
reflexão, em compreender e respeitar o tempo
de aprendizagem de cada um, os modos como
se sentem em sala de aula e como aprendem
com mais facilidade, que atividades despertam
mais interesses, quais acordos devem ser feitos
para criar um ambiente harmônico e de respeito
mútuo.
Oferecer diferentes tipos de texto aos alunos é uma estratégica eficiente para que posteriormente possam produzir e reproduzir seu
aprendizado em painéis, cartazes e atividades
que ele mesmo posa apreciar e avaliar sua evolução, interagir com seus colegas e trocar conhecimentos e informações, tais contribuições

entre os alunos também se estendem ao relacionamento entre professor e aluno, convidá-los
a participar da produção de conteúdos e explica-los o que vai ser ensinado e os resultados
pretendidos traz a consciência para os alunos
do que é esperado que alcancem.

O ANALFABETISMO NO BRASIL
O analfabetismo no Brasil ainda é um
grande desafio a ser superado em meio a tantos
avanços tecnológicos e avanço das informações
e comunicações. As causas são diversas, desde a evasão escolar por negligência da família,
por motivos econômicos em que crianças são
obrigadas a trabalhar ainda pequenas, pela distância ou falta de escolas em alguns municípios
mais remotos, falta de infraestrutura, bullying e
preconceito em virtude de raça, cor, religião, gênero.
É possível observa que as taxas de analfabetismo entre negros são maior, e, regiões como
sul e sudeste apresentam menor número de
analfabetos do que na região norte e nordeste o
que evidencia e aumenta a desigualdade social.
Também conhecido como iletrismo, o indivíduo
que não sabe e não pode ler e escrever fica impedido de participar ativamente como cidadão
e exercer seus direitos mais básicos. Além do
mais, o hábito da leitura que deve ser incentivado ao longo da vida dos indivíduos ainda é um
desafio da escola que não consegue implementar a cultura da leitura entre os educandos que já
sabem ler e escrever.
Os dados são tão preocupantes quanto os
dados mencionados quando analisamos os alunos na faixa etária de 15 anos que , apesar de
serem escolarizados ainda não possuem a proficiência na leitura e escrita, ou seja , decifram
o código, mas têm dificuldades de interpretar o
que leem e de atribuir sentido e construir sentido acerca do que leram. Os problemas elencados não são recentes, programas e projetos
do governo federal já foram implementados na
tentativa de erradicar o analfabetismo no Brasil,
mas há que se olhar para aqueles que estão
na escola e, no entanto, ainda não alcançaram
os resultados mínimos de proficiência da própria
língua.
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Algumas crianças sequer têm acesso á
escola no Brasil, outras frequentam ambientes
escolares improvisados com agentes da comunidade que se dispõem a fazer o papel de
professores com salários insignificantes e condições de trabalho precário além da falta de infraestrutura básica para os alunos como material
didático adequado e suficiente e alimentação.
Portanto, a continuidade do quadro de
analfabetismo no país possui fatores que contribuem para sua perpetuação tais como as causas
sociais, econômicos e de falta de políticas públicas educacionais. A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação -LDB foi implementada em 1996,
posteriormente, foi regulamentada a Educação
de Jovens e Adultos surgiu como forma de dar
oportunidade aos jovens e adultos que não concluíram os estudos e ou não tiveram oportunidade de estudar na idade ideal. As alterações
na lei trouxeram muitos benefícios e ampliaram
as possibilidades de escolarização de jovens e
adultos como forma de erradicar o analfabetismo no Brasil.
Porém, outros obstáculos surgiram na Educação de Jovens e Adultos- EJA, muitos alunos
desistem do percurso escolar por vários fatores
que fogem do controle da escola e que ainda
necessitam de adequação e flexibilização, apoio
e busca de soluções. Muitos alunos trabalham e
não conseguem chegar no horário de 19h para
o início das aulas, outros não conseguem seguir
assistindo aulas até as 23h pois acordam cedo
e a jornada diária de trabalho é exaustiva, o
que compromete até mesmo o desempenho dos
alunos.
O Conselho Nacional de Educação emitiu
um parecer em 2.000 e classificou a obrigatoriedade de oferecer a Educação a jovens e adultos
como uma dívida social a ser superada e que
só fortaleceu e aumentou a desigualdade social.
Cabe ao poder público buscar elementos para
a readequação de turnos e currículos para que
todos tenham acesso à escola visto que a educação de jovens e adultos carrega em si especificidades e necessidades diferenciadas e possui
como grande característica a diversidade de faixa etária, de gênero e de saberes. Os alunos da
educação de jovens e adultos chegam à escola
com suas vivências e experiências e estas de-

vem ser consideradas e respeitadas pelos educadores, seus níveis de conhecimento também
variam e por vezes tais diferenças servem para
a ajuda mútua e colaboração entre alunos desde
que estimuladas pelos docentes.
A história da educação e jovens e adultos mostra que os planos e programas iniciais
tinham como objetivo a formação de cidadãos
para os mundo do trabalho, nos anos 80 a força
de trabalho era primordial para governos e autoridades que vislumbravam o aumento de vagas
de emprego e consequentemente a falta de mão
de obra poderia comprometer o crescimento do
país. Outro fator importante era o fato de que o
analfabeto, impedido de votar, poderia tornar-se
um eleitor ativo ao escolarizar-se e então possuindo habilidades básicas de leitura e escrita o
indivíduo poderia contribuir ainda como força de
trabalho para o avanço tecnológico, industrial e
econômico que se desenhava.
A construção da autoestima do ser humano perpassa as relações sociais e familiares, em
seu percurso escolar ele constrói seus conceitos
e sua identidade a partir do que lhe é oferecido
para então conceber o mundo em sua diversidade e se identificar como sujeito e valorizar-se.
O fenômeno da globalização impôs uma nova
compreensão sobre o mundo e a mudança que
os avanços tecnológicos trouxe a necessidade
de que a educação busque caminhos de inovação e mudanças e se adapte às novas demandas da sociedade, entre elas, a formação integral do indivíduo e o desenvolvimento em várias
dimensões tais como a dimensão social, cultural
e econômica.
As relações de trabalho pouco a pouco
foram mudando com as novas demandas que
surgiram; as habilidades de trabalho em equipe,
resiliência e empatia emergem como necessidades essenciais para ocupar um cargo no mundo
do trabalho. Na escola, emergem os desafios, o
ambiente escolar é repleto de demandas e problemas em seu cotidiano, os dados nacionais de
desempenho desapontam e mostram uma involução nas habilidades e competências básicas,
escolas mais afastadas sequer possuem ferramentas básicas como internet e computadores
excluindo digitalmente milhares de alunos e aumentando a desigualdade social. Preparar para
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o mundo do trabalho requer projetos voltados
para o desenvolvimento de outras habilidades
que anteriormente nem se falava no contexto escolar, mas que hoje são exigidas diante de uma
sociedade competitiva e cada vez mais exigente.
A escola deixou de ser uma mera transmissora de conteúdos, e, embora as crianças
não aprendam sozinhas, o ensino deve ser mediado, esta mediação deve conduzir o aluno a
pensar, refletir e construir conceitos por meio da
interação, de atividades pensadas e que sejam
desafiadoras e que despertem sua curiosidade
em busca de respostas e soluções. O processo de aprendizagem, sob esta perspectiva é um
processo ativo em que o aluno é protagonista de
seu desenvolvimento, e o educador é mediador
do ensino.
O currículo é libertador quando considera
as aprendizagens e bagagens do aluno e seu
contexto social e histórico além de respeitar
seus estágios de aprendizagem, daí a importância da necessidade de um planejamento coletivo norteado por reflexões e análises para que
sejam construídas novas bases a cada evolução
do aluno e seu desenvolvimento seja contínuo.
A consolidação das habilidades de escrita
e leitura deve ocorrer gradualmente com situações de aprendizagem que contenham sentido
para os alunos, seus interessem entram em discussão neste momento de planejar o que vai ser
oferecido, a alfabetização e o letramento acontecem de forma natural quando o aluno tem contato com textos que o estimulem a formular hipóteses, levantar dúvidas, interagir com o outro,
opinar e expor suas ideias, agir e interagir construindo laços e conceitos, em diferentes espaços
e tempos.
O aumento da qualidade do ensino está
ligado a inúmeros faores, mas é inegável que
a escola tem desafios que ainda não superou,
inclusive em matéria de infraestrutura, escolas
sucateradas e a desvalorização da carreira de
professor pioraram o cenário, e casos de violência escolar e contra professores surgiram cada
vez mais nos últimos anos. A nova geração que
tem pela frente a escolha de um a profissão não
vai entregar seu futuro profissional a uma carreira desmerecida pela sociedade e que muitas vezes carrega o peso do fracasso escolar sozinha,

dessa forma, novos profissionais da educação
estão cada dia mais raros, o desejo de ser professor diminuiu entre as pessoas e a situação
da educação no Brasil continua em declínio em
virtude de outros fatores também.
As políticas públicas implementadas nos
últimos anos trouxeram muitas mudanças positivas, e novas necessidades surgiram, mas a
educação demora aa se adaptar, e esta demora
não cabe nos dias atuais em que a velocidade
das coisas continua a se modificar em segundos, os muros da escola ´precisam ultrapassar
muitas barreiras e a sociedade precisa mobilizar-se para as mudanças que são urgentes com a
valorização dos professores e programas voltados para a melhoria da infraestrutura e recursos
bem como formação adequada e atualizada de
professores e equipe escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de alfabetização sempre terá desafios para professores e alunos. Quando
falamos em tempos e espaços e sua importância para a promoção do aprendizado dos alunos é preciso lembrar que a sociedade se encontra em constante movimento e transformação, portanto, prever recursos e materiais é inevitável e essencial para alcançar resultados,
mas inovar é preciso sempre. O ambiente alfabetizador deve estar presente na sala de aula,
os recursos tecnológicos diminuem o tempo de preparo de atividade além de trazer interação
e contato com as novas tecnologias desde cedo, tais habilidades são as grandes novas
demandas que a escola não pode negar aos alunos pois é uma forma de exclusão social; a
exclusão digital.
Muitos alunos em situação econômica e social se encontram vulneráveis e desconectados da internet por tais condições, e cabe à escola prover tais recursos, visto que, como
mencionado anteriormente seu futuro está em jogo, o mundo do trabalho exige hoje que os
cidadãos sejam conectados, informados e preparados para o uso das novas tecnologias de
modo consciente, responsável e competente.
As exigências que se desenham à frente do mundo escolar são imensas e os professores, que são atores na linha de frente da educação ainda encontram dificuldades em todos os
âmbitos para colocar em prática tais necessidades apontadas. A formação mais ampla para
o uso das novas tecnologias contempla atualmente os professores de informática educativa,
mas não é suficiente. Sem sala de aula professores tentam a duras penas lecionar de modo
tradicional para alunos que portam celulares de última geração e que na sua grande maioria
já não brincam na rua ou na casa de amigos, eles se conectam a computadores e telefones
celulares e interagem o tempo todo com a rede de internet.
Dessa forma, fica clara a desvantagem da escola em relação à vida real praticada
fora dos muros da escola. As novas exigências nas áreas do conhecimento perpassam o
desenvolvimento de atitudes, conceitos e procedimentos diferenciados. Nos grandes centros
urbanos, boa parte das crianças já possuem contato com jogos eletrônicos, celulares, filmes
e interações com a internet, e na escola , a exigência ampliou-se então para o letramento
digital também, para que o aluno saiba discernir na internet o que é construtor de saberes e
importante, relevante daquilo que segrega e aliena na rede.
É possível alfabetizar e letrar alunos desde a mais tenra idade e utilizar todos os recursos tecnológicos disponíveis de maneira que torne as aulas interativas, atrativas, dinâmicas
e muito mais efetivas ,mas para isso os professores necessitam de formação pedagógica e
de recursos tecnológicos de qualidade que atendam a educação, seus
objetivos e finalidades como missão de educar e formar cidadãos aptos
para exercer seu papel.
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O DESENHO COMO RECURSO PEDAGÓGICO INCLUSIVO
RESUMO: A prática do desenhar exerce grande influência na capacidade de desenvolvimento dos seres humanos, desde os tempos remotos, o indivíduo utiliza tal recurso como
meio de comunicação para descrever ações e culturas dos seus povos. Ao longo da
evolução humana, o indivíduo se adequou às novas possibilidades de expressão, porém,
o desenho continua inserido na comunidade social como ferramenta de trabalho, de expressões artísticas e das emoções e, como recurso lúdico para o desenvolvimento infantil.
Desde muito cedo a criança demonstra interesse em desenhar, este recurso, sob o ponto
de vista inclusivo, pode auxiliar o processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil, neste sentido, este. artigo pretende relatar os principais benefícios da Arte para o
desenvolvimento das habilidades humanas.

Palavras-chave: Desenho; Arte; Educação Infantil; Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo apresenta teorias de alguns autores como Viktor Lowenfeld
(1976) e Jean Piaget (1992), tendo como objetivo principal a valorização do desenho para o desenvolvimento infantil. Sabe-se que durante a infância a criança
representa livremente sentimentos, emoções, desejos e outras representações por meio do
desenho e da pintura.
O ato de desenhar estimula a inserção do indivíduo em um contexto imaginário, onde
os personagens, paisagens ou figuras ganham vida e logo se transformam em uma pequena
estória desenhada pelos alunos.
Além do desenvolvimento criativo, os desenhos são ótimos recursos pedagógicos para
o desenvolvimento intelectual, emocional, artístico, cultural e social, pois brincando, a criança
desenvolve habilidades, exercita seu cérebro, estimula a coordenação motora, interage com
os demais colegas e descobre na linguagem artística um meio de comunicar seus sentimentos e emoções.
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A ORIGEM DO DESENHO
O desenho atravessou diversas fases desde que se tem registro dos estudos relacionados
aos meios de comunicação e da evolução da
humanidade. A prática do desenho acompanha
a evolução humana, desde o período primitivo
o homem desenhava nas paredes das cavernas
como meio de representação e comunicação, as
gravuras e pinturas rupestres representam este
período.
Mais à frente, durante o século XVIII, Lewis
Edson Waterman (1884), patenteou a primeira
caneta tinteiro que logo se disseminou mundo
afora dando novas formas aos desenhos e outras linguagens.
O desenho é uma linguagem que pode ser
utilizada no ensino sob perspectivas artísticas ou
para a avaliação do aprendizado por parte do
professor, tal prática está inserida no cotidiano
escolar de modo que as crianças possam criar
e se expressarem livremente, considerando seu
potencial pedagógico, cabe ao educador promover a aprendizagem de maneira significativa,
onde o desenho ocupe o papel de reconhecimento e construção das ideias, sempre, considerando as etapas de desenvolvimento da criança, tornando a aquisição do conhecimento e das
novas habilidades em um momento prazeroso e
lúdico.

ETAPAS E ESTÁGIOS DO DESENHO
INFANTIL
“As etapas e os estágios do desenho infantil definidos e estudados por Lowenfeld (1976)
ajudam a compreender e observar o desenvolvimento da criança”. Segundo ele, a primeira etapa é o “Estágio das Garatujas’’ que acontece
por volta dos 2 anos de idade.
Nessa fase a criança rabisca sem intenção e sem controle, de forma desordenada e
que aos poucos vai percebendo seus movimentos controlando e organizando mais seus traçados. Explora e experimenta os movimentos de
seu corpo e espaço (LOWENFELD, 1976).

A segunda etapa é o “Estágio Pré-Esquemático’’, inicia-se por volta dos quatro anos de
idade até os sete aproximadamente. A criança
adquire consciência da forma e começa a fazer tentativas de representar o real de maneira
desordenada e desproporcional (LOWENFELD,
1976).
A terceira etapa é chamada de “Realismo Falhado’’ ou “Incapacidade Sintética’’. Nela a
criança desenha objetos sem ter relações entre
eles, ou seja, os desenhos são independentes.
Ela pode exagerar ou omitir partes. Essa
falta de coordenação é percebida também em
suas ações e pensamentos. Esse estágio começa por volta dos quatro anos e pode ir até os dez
ou doze anos (LOWENFELD, 1976).
O “Estágio do Realismo’’, quarta e última
etapa, inicia aos nove anos e se estende até os
doze. Nele o desenho tem maior representação
com o real embora ainda exista bastante simbologia.
A autocrítica em seus desenhos é bem
maior. Vários pesquisadores estudaram, classificaram, e analisaram o desenho infantil, porém,
as fases e os estágios definidos não devem ser
vistos de maneira rígida, se deve levar em conta
as especificidades de cada criança e suas experiências de vida.
E no envolvimento, cada criança tem sua
maneira própria de se expressar, de pensar de
registrar seus desejos, emoções e pensamentos, portanto, cabe aos educadores, portanto,
entendê-las e respeitá-las proporcionando a elas
oportunidades de expressão, criação e experimentação (LOWENFELD, 1976).
Segundo a teoria do autor (1976), a criança quando desenha várias coisas sem que uma
não tenha necessariamente relação com a outra
a exemplo da Maria Clara, está na fase (Realismo-Falhado).
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Ao relacionar as fases do desenho estudados por Lowenfeld (1976) e Piaget (1964), se
nota que ambos apresentam as mesmas conclusões, ao observar os desenhos dos alunos é fácil
compreender a importância de valorizar o que as
crianças trazem em seus desenhos como forma
de conhecê-las melhor, saber das suas necessidades, alegrias, insatisfações, muitas vezes, as
crianças não conseguem verbalizar seus sentimentos e emoções, o desenho é uma forma de
comunicação e expressão, é muito valioso se empenhar e conhecer melhor esta linguagem.
Segundo Piaget (1964), por volta de um
ano de idade a criança inicia o processo da garatuja, ela sente prazer em traçar linhas em todos
os sentidos como se fossem um prolongamento
de sua mão.
Nesta fase os desenhos representam felicidade através dos fortes traços que ocupam quase todo o papel, o lápis cai das mãos constantemente e é quando a criança percebe que ainda
não sabe segurar o lápis.
Nesta fase a figura humana é imaginária e
o uso das cores tem papel secundário. Até os
dois anos de idade a criança desenha sem intenção consciente o que divide a garatuja em dois
momentos:
1.
Garatuja desordenada: Os movimentos são amplos e desordenados pois, o desenho ainda é um exercício, os traços são cobertos
várias vezes com novos rabiscos;
2.
Garatuja Ordenada: A criança já demonstra interesse por formas, existe uma exploração maior do traçado no papel, os movimentos
são circulares.
3.
Pré-Esquematismo (estágio pré-operacional): inicia-se aos três anos de idade, idade
em que a criança começa a atribuir significados
ao desenho. Aos seis anos de idade consegue
representar a figura humana com alguns exageros, negligências e omissões. A criança nesta
fase descobre a relação com cor e objeto e começa a desenvolver a capacidade de se colocar
no ponto de vista do outro. Ao final do estágio das
operações concretas, o desenho infantil apresen-

ta a fase do Realismo a criança utiliza as formas
geométricas as representações de roupas estão
sempre presentes para distinguir os sexos.
4.
Pseudo Naturalismo (estágio Operações formais e\ou abstratas): inicia-se nesta etapa o pensamento formal que ocorre por volta dos
12 anos. A criança é capaz de deduzir as conclusões de puras hipóteses não somente através da
observação real, essa fase do desenho infantil é
marcada pelo fim da arte como atividade espontânea (PIAGET, 1964).
Como o desenho envolve atitude, nem
sempre é um fim em si mesmo, ele revela uma
linguagem própria na qual a criança manifesta o
que vê, ouve, pensa e sente.
O desenho como possibilidade de brincar,
de criar, de falar, de registrar marca o desenvolvimento da infância. Porém é muito importante que
o educador conheça as fases do desenho e seu
desenvolvimento pois, seu conhecimento e estudo de vários teóricos poderá auxiliar no processo
de aprendizagem e a analisar com respeito às
produções dos alunos (PIAGET, 1964).
Apresentar as produções na roda de conversa, incentivar a troca de experiência entre eles,
oferecer possibilidades para criar e materiais diversificados.

APRENDER E ENSINAR A FAZER
ARTE
Na escola renovada, é valorizada a criação
das crianças, tudo aquilo que é espontâneo dentro da expressão artística respeitando as etapas e
os processos de criação tendo como objetivo o
desenvolvimento.
O professor passou a ser um estimulador
da auto expressão que se referia às experiências
da criança com sua vida, seu mundo interno e
suas produções artísticas –Leitura de obras – só
tiveram início na educação infantil na década de
1980 (PIAGET, 1964).
À época, porém, que eram valorizados os
métodos rígidos da escola tradicional, de desenhar ligando pontos, copiar modelos e colorir formas oferecidas. As ideias da educação renovada
são as orientações rígidas da escola tradicional.
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Na década de 1980 foram publicadas
muitas pesquisas que reconheceram a influência
das culturas no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Considerar a produção social e
histórica da arte como fonte de transformação,
de criação artística das crianças, veio reorientar
o ensino da área (PIAGET, 1964).
Na educação infantil quase tudo que a
criança de três a seis anos aprende está ligado
a fazer e ver imagens suas, dos pares e dos
artistas, nas situações de aprendizagem, as imagens, os materiais e instrumentais são muito
importantes, a criança começa a fazer ligações
entre o que faz e o que vê em propagandas,
meios de comunicação, é comum ela comparar e dizer: “Eu não sei desenhar” (IAVELBERG,
2013/2014).
A criança começa a comparar o que ela
faz com o que os outros fazem, é comum ela
dizer “Eu não sei desenhar” o que significa dizer
“Eu não sei desenhar como alguém”. Quem é
esse alguém? Essa referência de bom desenhista é construída tanto pela criança como pela sociedade.
Nesse sentido é importante que as obras
e as reproduções mostradas para as crianças
nessa faixa etária na escola, em vídeos, nas idas
ao museu, na internet ou nas ruas abrange também a arte moderna e contemporânea para atualizar e expandir seu repertório sobre imagens
(IAVELBERG, 2013/2014).
Para a arte na educação infantil é essencial a socialização das produções, ou seja,
aprendizagem compartilhada, é na educação
infantil que conseguimos observar que as crianças buscam espelhar-se nos trabalhos de artes
dos colegas sem perder a identidade. Os materiais oferecidos devem ser diversificados, sendo
ideal que as crianças experimentem bastante.
“A questão não é o professor apresentar muitos
materiais, mas diversificar e garantir que os alunos possam pesquisar e aprofundar-se em cada
um” (IAVELBERG, Rosa. Revista USP nº 100,
2013-2014, p. 47-56).

AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E O PROCESSO DE
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), o professor
como principal mediador, precisa conhecer seus
alunos, suas preferências para ampliar seu repertório, assim despertar curiosidades e possibilitar a construção do conhecimento a partir da
realidade, para isto deve apresentar às crianças
situações que enriqueçam suas experiências, de
modo prazeroso e lúdico: “A arte pode contribuir imensamente para esse desenvolvimento,
pois é na interação entre criança e seu meio que
se inicia a aprendizagem” (LOWENFELD; BRITTAIN, 1970, p. 115).
É na interação que a criança imita, se descobre, observa e reproduz, para isto devem-se
oferecer repertórios suficientes para que possa
ampliar seus conhecimentos e suas ações.
Como afirma o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), a arte
proporciona o desenvolvimento criativo, da imaginação e da consciência crítica, abrangendo a
interação de sentimentos com as emoções:
A Arte está presente no cotidiano da vida
infantil. Ao rabiscar e desenhar e desenhar no chão, na área e nos murais, ao
utilizar materiais encontrados ao acaso
(gravetos, pedras, carvão), ao pintar os
objetos e até mesmo seu próprio corpo,
a criança pode utilizar-se das linguagens
da arte para expressar experiências sensíveis (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL para a Educação Infantil, 1998,
p. 85).

Desde a infância interagimos com as manifestações culturais e com o tempo aprendemos
a apreciar imagens, músicas, falas, movimentos,
jogos, etc. por intermédio de livros, exposições,
televisão, etc.:
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A Arte da criança, desde cedo, sofre influência da cultura, seja por meio de
materiais e suportes com que faz seus
trabalhos, seja pelas imagens e atos de
produção artística que observa na TV,
em revistas, em gibis, rótulos, estampas,
obras de arte, trabalhos artísticos de outras crianças, etc. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL para a Educação
Infantil, 1998, p. 88).

A arte solicita a visão, a escrita e os demais sentidos, para uma compreensão mais significativa das questões sociais. A fala também
auxilia a criança a dirigir sua atenção de uma
maneira dinâmica, segundo Vygotsky (1984) a
relação entre o uso de instrumento e a fala afeta
ações psicológicas como a percepção, as operações sensório-motoras e a atenção.
A inclusão de signos tem sua função importante para constituição da memória e a atenção, pois leva a criança a lidar com elementos
de presente, passado e futuro.
Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:
O ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico é o ato simbólico
que permite reconhecer que os objetos
persistem, independentes de sua presença física e imediata. Operar no mundo dos símbolos é perceber e interpretar
elementos que se referem a alguma coisa
que está fora dos próprios objetos. Os
símbolos representam o mundo a partir
das relações que a criança estabelece
consigo mesma, com as outras pessoas,
com imaginação e com a cultura (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL para
a Educação Infantil, 1998, p. 91).

Portanto, o contato da criança com as diferentes expressões da arte, que são: arte visual,
a música, o movimento, leva ao desenvolvimento
de formas de pensar mais complexas e elaboradas e ao aprimoramento de novas formas ser
e agir baseadas na autonomia, assim a arte é
vista como linguagem, expressão, conhecimen-

to e proporciona o desenvolvimento da percepção, da imaginação, criatividade, sensibilidade e
consciência crítica.
Neste contexto a inclusão se destaca
como prática fundamental e importante para melhorar as condições de todos envolvidos no ambiente escolar, de modo que cada aluno seja visto e tenha igualmente oportunidades, respeito,
dignidade, liberdade, atenção, tendo assim, seus
direitos respeitados, não apenas por decretos,
mas na condição humana que é estabelecida na
interação com o outro, nas relações.
Partindo do aspecto inclusivo da educação atual em virtude de uma educação de qualidade, cabe refletir sobre a necessidade do compromisso de todos para o processo de inclusão
do aluno, suas singularidades e necessidades
físicas, pedagógicas etc. no ambiente escolar,
já que a interação social é um fator fundamental
para a concepção humana.
Segundo Albinati (2008, p. 49), a arte
propicia à criança expressar seus sentimentos e
ideias, colocar a criatividade em prática, fazendo
com que seu lado afetivo seja realçado.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil (1998), a linguagem
visual compreende várias categorias de expressão, sendo que a construção de qualquer uma
delas implica conhecimento de elementos visuais, como a forma, a cor, o espaço, etc.:
As atividades em arte plásticas que envolvem os mais diferentes tipos de materiais
indicam às crianças as possibilidades de
transformação, de reutilização e de construção de novos elementos, formas, texturas, etc. A relação que a criança pequena
estabelece com os diferentes materiais
se dá, no início, por meio da exploração
sensorial e da sua utilização em diversas
brincadeiras (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL para a Educação Infantil,
1998, p. 93).
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Segundo Read (1976), a arte na escola
vem remover barreiras à aprendizagem junto aos
indivíduos com necessidades especiais, pois a
arte funciona como forma de redescoberta, pelo
professor e pelo aluno, onde deve observar e
registrar dados para, depois de avaliados, servirem para uma reflexão da prática.
A escola para ser inclusiva precisa, diante
dos problemas e situações, refletir seu próprio
papel no atendimento ao aluno, família, comunidade, na relação professor e aluno, ou seja, na
própria maneira de ser e ensinar. O educador
em sua atuação direta com o aluno precisa buscar na complexidade uma relação interpessoal
que retome um olhar ao aluno integralmente.
Jean Piaget (1996), em sua teoria destaca
a construção do conhecimento, com a importância da interação do sujeito com o objeto, onde a
criança tem um pensamento singular, próprio, e
com isto ela vai interpretando o mundo de acordo com o que sabe e conclui que a criança é
dona de seu conhecimento.
Para Vygotsky e Wallon (1992), além da
interação do sujeito e objeto, o outro se torna
fundamental nesta mediação, ideias que relacionadas à afetividade se tornam marcantes em
todos os aspectos humanos em sua construção
individual e social.
A criança interage consigo e com o mundo
ao seu redor, deste modo, se modifica conforme
contextos sociais e culturais que influenciam o
seu processo de transformação.
Visto que o afeto presente na construção
da identidade, torna-se um elo favorável na relação com o outro e o objeto do conhecimento, aspectos estes que são indispensáveis para
as pessoas que se comprometem a promover a
aprendizagem integral do aluno.
Perceber os avanços dessas transformações deve ser observado constantemente, e as
práticas pedagógicas desenvolvidas para mediar a relação entre o aluno e os diversos objetos do conhecimento envolvidos, mas princi-

palmente devemos ter consciência da qualidade
necessária para uma mediação significativa que
atenda a todos:
Confirma - se, ainda, mais uma razão de
ser da inclusão, para que a educação se
atualize, para que os professores aperfeiçoem suas práticas e para que escolas
públicas e particulares se obriguem a um
esforço de modernização e reestruturação de suas condições atuais, a fim de
responder às necessidades de cada um
de seus alunos em suas especificidades,
sem cair nas malhas da educação especial e de suas modalidades de exclusão
(MANTOAN, 2006, p. 36).

Para o profissional educacional, além do
conteúdo teórico, se deve conhecer as necessidades individuais de cada criança e de como ela
enxerga o mundo, a sua forma de sentir, pensar,
falar e construir coisas, seja a criança com alguma deficiência, transtorno, dificuldade ou problema de aprendizagem, pois só assim poderá
identificar quais pontos da aprendizagem podem
ser melhoradas para estimular o desenvolvimento do aluno (MANTOAN, 2006).
No fazer artístico, estão presentes o conhecimento e a leitura dos elementos visuais, a
organização, a construção de imagem, a expressão da história pessoal e social do sujeito, cores,
sons, formas e movimentos são fatores que interagem com a sensibilidade da criança, o que é
facilmente perceptível desde cedo.
Assim, comprometer-se de maneira afetiva
como profissional da educação, poderá contribuir para uma educação inclusiva com qualidade, onde o aluno possa se desenvolver com prazer de maneira que perceba a sua importância
como sujeito.
A partir da roda de conversa, onde o educador pode falar e ouvir as observações das
crianças se torna um momento na qual todos
são incluídos, cada um com sua importância e
forma de se expressar, são estimulados a demonstrar suas sensibilidades, emoções e prefe30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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rências artísticas: “Permitir que elas falem sobre
suas criações e escutem as observações dos
colegas sobre seus trabalhos é um aspecto fundamental do trabalho em artes (REFERENCIAL
CURRICULAR NACIONAL para a Educação Infantil, 1998, p. 105).
O movimento constitui também em uma
forma de linguagem, que permite às crianças interagir utilizando fortemente o apoio do corpo,
pois ao realizar movimentos, como correr, imitar,
dançar, jogar, praticar esportes, as crianças expressam sentimentos e fazem uso de diferentes
posturas e expressões corporais, apropriando-se do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas, desta forma beneficia a educação
inclusiva com qualidade.
De acordo com Kishimoto (2005), as
brincadeiras e jogos são valiosos instrumentos
no desenvolvimento das capacidades corporais e de atitudes como respeito e cooperação,
habilidades importantes nas futuras atividades
desportivas. Assim, os resgates dos jogos tradicionais são importantes, pois fazem parte do
patrimônio lúdico e servem como instrumento
para o desenvolvimento das capacidades físicas, motoras, afetivas, cognitivas e linguísticas
das crianças em qualquer idade e necessidade.

As brincadeiras musicais são transmitidas
por tradição oral e envolve o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz de conta. Estas atividades despertam, estimulam e desenvolvem
o gosto pela atividade musical, além de atenderem à necessidade de expressão nas esferas
emocionais, afetivas, estéticas, sociais e cognitivas das crianças.
Segundo Cunha (1999), o desenvolvimento da musicalidade infantil na escola vai além
do desenvolvimento da sensibilidade à música,
pois pode ser considerada como um importante
estímulo à aprendizagem, tornando o ambiente
mais alegre e agradável.
Sendo assim, a inclusão na sua essência
é aquela que atende irrestritamente, pois uma
escola inclusiva é inclusiva para todos, recebe
os alunos e os respeita em sua singularidade.
A educação é garantida por Lei conforme
a Constituição em 1988, que garante em seu
artigo 5° que todos têm o direito à educação, ao
seu pleno desenvolvimento como pessoa sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação, além
do direito a igualdade.

Outra linguagem artística, que estimula e
é constantemente utilizada na educação infantil
é a “Linguagem musical”, que de acordo com o
Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil:
A música é a linguagem que se traduz em
formas sonoras capazes de expressar e
comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o
silêncio. A música está presente em todas
as culturas, nas mais diversas situações:
festas e comemorações, rituais religiosos,
etc... É uma das formas importantes de
expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto da educação, de um modo geral, e na educação
infantil, particularmente (REFERENCIAL
CURRICULAR NACIONAL para a Educação Infantil, 1998, p. 45).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após estudos realizados nesta presente pesquisa, se pode observar que o processo de
aprendizagem faz parte do ser humano desde pequeno e a criatividade faz com que as ludicidades nas linguagens artísticas se aprimorem para seu desenvolvimento de forma integral.
As contribuições da ação das linguagens artísticas na educação inclusiva, acontecem a
partir do conhecimento que é construído na interação da criança com o meio ambiente, para
isso, o papel fundamental da escola é proporcionar situações em que ela possa explorar e
desenvolver todos os sentidos linguísticos que se possa explorar com a arte.
Assim a arte faz com que a criança portadora de necessidades especiais oportuniza o
brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais, imitar, inventar e reproduzir criações musicais, perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por
meio de improvisações, composições e interpretações do mundo que os rodeia.
É preciso conscientizar-se que a inclusão no contexto escolar não ocorre apenas pelo
fato de ela estudar uma criança com deficiência, e sim a ideia de um processo de igualdade
a todos que nela estão inseridos, e oferecer a todos a mesma oportunidade. Portanto, a criatividade deve ser instrumento para a prática pedagógica do educador, assim, experiências
estimuladoras da criatividade implica no desenvolvimento das relações e das descobertas
pessoais.
Desta forma o ensino da arte na Educação Infantil possui papel fundamental, pois envolve os aspectos cognitivos, sensitivos, cultural, corporal, etc., cabe ao educador despertar
o gosto e interesse pela arte, pois a arte na escola vem remover barreiras à aprendizagem
junto aos indivíduos com necessidade especiais, uma forma de redescoberta, pelo professor
e pelo aluno.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO POLÍTICA PÚBLICA
FUNDAMENTAL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão A Legislação Brasileira
prevê o acesso à Educação Inclusiva a todas as pessoas com necessidades especiais,
pois o convívio social regular é imprescindível para o desenvolvimento do indivíduo com
necessidades especiais, considerando que suas habilidades devam receber mais atenção do que suas limitações. A compreensão e a aceitação da diversidade é uma contribuição extremamente positiva e necessária da Educação Inclusiva.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Inclusão; Políticas Públicas; Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

N

a Educação Inclusiva, a pessoa deve ter a oportunidade de aprender e se desenvolver com igualdade, sem que se esqueça de que necessita de uma atenção
especial por parte do educador. Estas são garantias que a legislação estabelece
para os cidadãos brasileiros.
Esta pesquisa tem o objetivo de levantar pontos importantes da Educação Inclusiva no
que se refere à legislação e às práticas educacionais, para que seja possível compreender
o funcionamento e a aplicabilidade daquilo que consta nos textos da lei, levando em conta a
importância e a postura do educador neste contexto.
O grande desafio é fazer com que as escolas comuns se transformem em escolas inclusivas e que os funcionários e, principalmente, o corpo docente estejam preparados para
receber e trabalhar com essas crianças, uma vez que esta é uma responsabilidade do Estado. Pessoas especiais devem ser incorporadas à sociedade como elas são, sem maiores modificações, de forma a fazer com que essas pessoas sintam-se parte da sociedade, evitando
que sintam a necessidade de serem adequadas, ou até excluídas por ela.
No início deste estudo, será apresentado um breve histórico da Educação Inclusiva no
Brasil, em que será possível conhecer um pouco do trajeto sôfrego e longo que foi trilhado
por aqueles que não desistiram de construir novas formas de pensar e agir em relação às
pessoas portadoras de deficiências, propondo sempre um novo olhar e uma nova conduta
na busca da implantação de políticas públicas que atendessem a todos os cidadãos, de fato.
Os aspectos legais acerca da Educação Inclusiva são analisados na sequência. Serão
explorados pontos da Constituição Brasileira pertinentes ao tema, bem como a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que veio a contribuir muito para a
reformulação e para o reconhecimento da Educação Inclusiva.
Em seguida, serão feitas reflexões sobre o papel social que a inclusão exerce, considerando a Educação Inclusiva e a Integracionista, de modo que se possa pensar a respeito dos
efeitos sociais de cada uma. Questões que buscam auxiliar a compreensão da importância e
os benefícios da Inclusão para a Educação, tanto para os portadores de deficiência, quanto
para os demais alunos, também receberão atenção e serão abordadas.
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA NO BRASIL
No século XIX, ocorreram no Brasil, segundo Mazzotta (2005), as primeiras ações em
relação à educação de crianças especiais. A
então chamada Fundação Imperial Instituto dos
Meninos Cegos surgiu no Rio de Janeiro em
1854, vindo depois a se chamar Instituto Benjamin Constant (IBC), seguida pela Fundação Imperial do Instituto dos Surdos-Mudos em 1857, a
qual mais tarde passou a denominar-se Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES).
De acordo com Mazzotta (2005), foi convocado um Congresso de Instrução Pública pelo
imperador em dezembro de 1882. Este congresso, que só veio a ocorrer efetivamente em 1883,
tratou, entre outros assuntos, da possível formulação de um currículo para professores destinado a ensinar a cegos e surdos.
O autor aponta ainda que em 1874 o atual
Hospital Juliano Moreira, então chamado Hospital Estadual de Salvador, foi fundado com o
propósito de fornecer um atendimento que envolvesse características médicas e pedagógicas
para deficientes mentais.
Foi somente no século XX que as iniciativas em relação a portadores de necessidades
especiais passaram a ser voltadas mais especificamente para a Educação, dando início a uma
separação mais clara entre assistência e cuidado médico e desenvolvimento educacional. Foi
um momento em que se passou a contar com:
[...] quarenta estabelecimentos de ensino regular mantidos pelo poder público,
sendo um federal e os demais estaduais,
que prestavam algum tipo de atendimento escolar especial a deficientes mentais.
Ainda catorze estabelecimentos de ensino regular, dos quais um federal, nove
estaduais e quatro particulares atendiam
também alunos com outras deficiências
(MAZZOTTA, 2005, p. 31).

O governo federal passou a realizar diversas campanhas voltadas a partir de 1957, tais
como a Campanha para Educação de Surdos
Brasileiros, a Campanha Nacional de Educação
e Reabilitação de Deficientes da Visão, que precedeu a Campanha de Educação de Cegos, entre outras.
Contudo, Mazzotta (2005) também esclarece que em 1961 a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61,
trouxe uma barreira no curso da evolução das
ações federais na área, pois seu texto expressa
a desobrigação do estado em relação ao investimento em educação pública voltada a portadores de deficiência.
Somente em 1971, com a nova LDB
5.692/71, ficou estabelecido que os alunos com
deficiências físicas ou mentais, bem como os
superdotados, teriam assegurados o direito de
receber tratamento especial, entretanto, a lei foi
alvo de críticas por atrelar a questão da deficiência ao grave atraso escolar, desconsiderando
outros fatores pedagógicos e sociais que também podem influenciar no baixo desempenho.
Em 1973 surge o Centro Nacional de Educação Especial, a partir do Decreto nº 72.425,
que visa aperfeiçoar o atendimento prestado
na área. Em seguida, o MEC divulgou o Plano
Nacional de Ensino de 1º e 2º graus em 1977
e o Centro Nacional de Educação Especial deu
origem à Secretaria de Educação Especial em
1996.
De maneira geral, de acordo com Mazzotta (2005), são dois os períodos principais a serem considerados sobre a educação especial no
Brasil, no que diz respeito às políticas públicas.
De 1854 a 1956 aconteceram inúmeras iniciativas, porém sem força, de forma isolada. Entre
1957 e 1993 emergiram iniciativas formais no
país, com grande destaque para o final dos anos
cinquenta, quando o governo veiculou campanhas para o atendimento de portadores de deficiência auditiva, visual e mental, dando espaço
à educação especial no Brasil.
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Neste período foram repensadas as necessidades do portador de deficiência para que
significativas mudanças pudessem ser realizadas nas políticas públicas neste segmento:
Desde as Campanhas Específicas de
educação dos portadores de deficiência
(CESB, CNEC e CADEME) até a Secretaria de Educação Especial, do Ministério
da Educação, e a CORDE, do Ministério
da Ação Social, a marca que permaneceu, a nível federal, foi a definida pela CADEME (Campanha Nacional de Educação
e Reabilitação dos Deficientes Mentais,
instituída em 1960), (MAZZOTTA, 2005,
p. 190).

Para ele, as escolas inclusivas têm de lidar adequadamente com os vários tipos de necessidades que os alunos possam ter, como,
por exemplo, diferentes ritmos de aprendizagem.
Independente das necessidades específicas,
todos devem ter assegurado o seu direito de
contar com um ensino que o atende apropriadamente, com um currículo e estratégias de ensino
adequadas.
Foi somente com a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que houve, de fato, a regulamentação da Educação Especial no Brasil.

O autor aponta que o MEC adotou uma
linha de ação em relação à educação especial,
enquanto a CADEME ficou encarregada do tratamento clínico dos deficientes. Entretanto, o atendimento dos excepcionais tem sido realizado em
maior proporção nas instituições particulares especializadas, impossibilitando a integração em
escolas públicas:

Dessa maneira, é de extrema importância que os desafios da Inclusão como um todo
continuem a ser enfrentados, de modo que cada
cidadão possa contar com o respaldo de que
necessita para o verdadeiro exercício da cidadania. Todos os movimentos e todas as iniciativas tomadas ao longo da História tiveram como
meta a viabilização de uma vida digna e plena
para todos, sem distinção.

Enquanto o Conselho Federal de Educação, em 1972, entendia a Educação Especial como linha de escolarização, portanto, como de educação escolar, o órgão
específico do MEC sempre a interpretou
como uma linha de atendimento assistencial e terapêutico, ao invés de educacional escolar. O sentido clínico e/ou terapêutico atribuído à Educação Especial
norteia todas as decisões e ações altamente centralizadas do MEC, conforme
está textualmente declarado na Portaria
Interministerial nº 186/78, caracterizando
o atendimento educacional aos excepcionais ‘como seguindo uma linha preventiva
e corretiva’ (MAZZOTTA, 2005, p. 191).

Sem dúvida, um caminho extenso foi trilhado na busca de constantes melhorias e de
atendimento pleno ao portador de necessidades
especiais. Desde os passos iniciais até a oficialização dos seus direitos educacionais presentes
na LDB, muito trabalho foi feito, por vezes de
maneira inábil ou com foco distorcido, contudo,
cada iniciativa e cada nova tentativa de reconhecimento foram primordiais para as conquistas
alcançadas. Ainda há muito a ser aprimorado,
portanto é imprescindível que o movimento de
reflexão e reformulação continue sempre.

A Declaração de Salamanca, de 1994, é
apontada por Sassaki (2006) como um marco
importante em direção a uma significativa mudança na abordagem do tema. O autor também
descreve o papel da escola inclusiva, ao afirmar
que deve ser um ambiente em que as crianças
aprendam juntas, a despeito das diferenças entre elas e das dificuldades que venham a apresentar.
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ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Para promover o acesso dos portadores
de deficiência a serviços elementares, assim
como a oportunidades educacionais e trabalhistas, estão previstos na legislação brasileira direitos que devem ser assegurados, na tentativa de
aproximá-los do exercício da cidadania.
Nesse sentido, a Constituição Brasileira,
de 1988, determina em seu artigo 277, parágrafo 1º, inciso II, que o sejam observados, dentre
outros, os seguintes aspectos:
II. criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração
social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a
facilitação do acesso aos bens e serviços
coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de
discriminação (BRASIL, 1988).

Especificamente em relação à Educação,
a Constituição Brasileira garante, no artigo 208,
inciso III: “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Estabelece
ainda no artigo 250, parágrafo 2º:
Além de outras modalidades que a lei
vier a estabelecer no ensino médio, fica
assegurada a especificidade do curso de
formação do magistério para a pré-escola e das quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com formação
de docentes para atuarem na educação
de portadores de deficiências (BRASIL,
1988).

Além do exposto na Constituição Brasileira, pode-se destacar a Resolução CNE/CEB nº
2, de 11 de fevereiro de 2001, que discorre sobre a definição dos alunos que serão tidos como

portadores de necessidades especiais, explicitando suas características, tanto em relação a
limitações e dificuldades no aprendizado e no
desenvolvimento, quanto àqueles que apresentarem indícios de superdotação:
Art. 5º Consideram-se educandos com
necessidades educacionais especiais os
que, durante o processo educacional,
apresentarem:
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares,
compreendidas em dois grupos:.
a) aquelas não vinculadas a uma causa
orgânica específica;
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;
II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos,
demandando a utilização de linguagens e
códigos aplicáveis;
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os
leve a dominar rapidamente conceitos,
procedimentos e atitudes (CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001).

É possível, portanto, notar um grande
avanço no reconhecimento e na elaboração e
implantação de políticas públicas de forma geral, e em relação à educação, no que tange ao
atendimento a pessoas com necessidades especiais.
Pessoas que possuem algum tipo de deficiência são atendidas por dois tipos de leis,
segundo Sassaki (2006). São elas: gerais e específicas, e ambas podem ser integracionistas
e inclusivas. Ele explica que leis integracionistas são as que apresentam garantias de direitos ou benefícios para pessoas com deficiência,
enquanto as leis gerais inclusivas não apontam
um público específico, abrangendo a todos sem
distinção.
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O autor discorre sobre alguns pontos negativos na legislação brasileira no que diz respeito ao grau de inclusividade. Afirma que, apesar
de possuir variedade e riqueza, a legislação brasileira apresenta preconceitos integracionistas, e
cita como exemplo o artigo sétimo da Constituição da República Federativa do Brasil:

A Declaração de Salamanca (UNESCO,
1994) e as Normas Sobre a Equiparação de
Oportunidades para Pessoas com Deficiência
(NAÇÕES UNIDAS, 1996), são citadas pelo autor como exemplos positivos para a inclusão
social, como uma reelaboração e superação de
práticas e ideias ultrapassadas.

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social
[...] XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios
de admissão do trabalhador portador de
deficiência (BRASIL, 1988).

Para Mazzotta (2005), a formação profissional daqueles que lidam com a análise da
realidade dos deficientes para a elaboração de
políticas é determinante e, infelizmente, na ocasião da Declaração de Salamanca, “entre tais
líderes não esteve nenhum professor especializado, mas sim psicólogos, em sua maioria, além
de médicos e advogados” (p. 191).

O disposto neste artigo caracteriza preconceito, no ponto de vista de Sassaki (2006),
por conta da distinção entre portadores e não
portadores de deficiência, quando deveria se referir a todos de maneira igual. Ainda em relação
à questão do emprego, o autor se mostra contrário à ideia de reserva de vagas: “[...] É tão
errada essa atitude de reserva de vagas quanto
a noção de que cada pessoa com deficiência
só pode exercer determinadas funções ou profissões dependendo do tipo de deficiência que ela
tenha” (SASSAKI, 2006, p. 154).
Por conta de leis que apresentam conteúdo preconceituoso, acontece o que Sassaki
(2006) chama de discriminação às avessas. Por
este motivo, se faz necessário, com urgência,
que leis inclusivas sejam propostas, para que os
portadores de deficiência possam, de fato, se
sentir parte da sociedade, em relação aos direitos e deveres comuns a todos os cidadãos.
Na visão do autor, há políticas sociais que
possuem as mesmas falhas das leis, apresentando características paternalistas e integracionistas. Para ele, isto se deve, em parte, ao fato
de que estas políticas foram elaboradas e difundidas no período anterior aos anos 1980, em
um momento em que a luta pelos direitos e a
voz dos movimentos de pessoas com deficiência ainda eram fracas e de pouca expressividade
e visibilidade.

A referida Declaração aborda amplamente
os aspectos que devem receber atenção em relação à Educação Especial, em níveis regionais
e internacionais, perpassando orientações relacionadas à escola, à administração escolar, à
informação e pesquisa, ao recrutamento e treinamento de educadores, aos serviços externos de
apoio, às áreas prioritárias, à educação infantil,
à preparação para a vida adulta, à educação de
meninas, à educação de adultos e estudos posteriores, às perspectivas comunitárias, nas quais
se incluem a parceria com os pais, o envolvimento com a comunidade, o papel das organizações voluntárias e a conscientização pública.
Estatísticas registraram, num período de
sete anos (1981 a 1988) aumento de 46,30%
no número de alunos em Instituições Especializadas e estabelecimentos de Ensino Regular, o
que pode se considerar resultado de ações do
Governo Federal, visto que foi instituído no Ministério da Educação o CENESP (Centro Nacional
de Educação Especial), com a função de coordenar e planejar a Educação Especial no Brasil,
segundo Mazzotta (2005).
O autor aponta ainda que os educadores,
assim como os legisladores, encontram grandes
dificuldades para definir o atendimento educacional ideal aos portadores de deficiência, pois
este sistema ainda está sendo conhecido aos
poucos, ao longo da prática. Por este motivo,
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a legislação específica ainda precisa de ajustes: “[...] nas diretrizes e normas federais para
a educação, continuam presentes, implícita ou
explicitamente, os sentidos assumidos nas várias alternativas de trabalho com portadores de
deficiência, confundindo-se com o sentido de
atendimento educacional” (MAZZOTTA, 2005,
p. 198).

No parágrafo 3º fica determinado que o
Estado será responsável por ofertar à população
a Educação Especial, contemplando essa oferta
a faixa de zero a seis anos de idade, no que se
refere à educação infantil. Em seguida, no artigo
59 as seguintes garantias por parte dos sistemas de ensino são apresentadas:

Para o autor, uma Política Nacional não se
resume simplesmente a um documento oficial.
É preciso que o conteúdo textual faça sentido e
tenha relação com as especificidades do assunto nele abordado, para que sua finalidade seja
alcançada, possibilitando que a prática se aproxime das ideias expostas, validando sua importância e viabilidade.

I - currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos,
para atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles
que não puderem atingir o nível exigido
para a conclusão do ensino fundamental,
em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o
programa escolar para os superdotados;
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos
nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho,
visando a sua efetiva integração na vida
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos
oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas
áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos
programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino
regular (BRASIL, 1996).

A Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, trouxe inúmeras
transformações no âmbito educacional em todas
as áreas, e a Educação Especial também foi beneficiada com o seu reconhecimento e a regulamentação de seu funcionamento, a começar
por sua definição ter assim ficado estabelecida,
segundo o texto da lei no capítulo V:
Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos portadores de necessidades especiais (BRASIL, 1996).

Em relação ao atendimento prestado aos
alunos portadores de necessidades especiais,
no mesmo capítulo lê-se:
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços
de apoio especializado, na escola regular,
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º. O atendimento educacional será
feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, 1996).

A LDB também se refere às instituições
privadas que oferecem atendimento educacional
a pessoas portadoras de deficiências, mas deixa
claro que a principal forma de acesso à educação será pela rede pública regular de ensino:
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Art. 60º. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de
caracterização das instituições privadas
sem fins lucrativos, especializadas e com
atuação exclusiva em educação especial,
para fins de apoio técnico e financeiro
pelo Poder Público.
Parágrafo único. O Poder Público adotará,
como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com
necessidades especiais na própria rede
pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas
neste artigo (BRASIL, 1996).

Apesar de a LDB de 1996 ter sido extremamente importante, expondo diversas garantias de acesso à educação a portadores de deficiências e oferecendo à população a segurança
de que o Estado se responsabiliza pela realização e pelo cumprimento destes compromissos,
os sistemas de ensino e o próprio cotidiano escolar apresentam aos alunos com necessidades especiais obstáculos de caráter ideológico
e, claro, de ordem física. Também existem barreiras administrativas que dificultam enormemente
o processo, o que denuncia a necessidade de
uma reestruturação verdadeira e efetiva do sistema, de maneira que as práticas possam ser
alteradas e adequadas.

REFLEXÕES SOBRE O PAPEL SOCIAL DA INCLUSÃO
A inclusão possui um impacto direto na
vida e no desenvolvimento do indivíduo com
necessidades especiais. E tal impacto pode ser
percebido quando se analisa cuidadosamente
as manifestações apresentadas pelos envolvidos numa situação de inclusão.
Coll (2004) atenta para a importância de
observar as relações sociais que se desenvolvem na inclusão, bem como seus efeitos:

A dimensão do autoconceito dos alunos
com deficiência é um aspecto importante, que deve ser levado em conta em todos os programas educativos. Também
não se pode esquecer das relações de
amizade que os alunos estabelecem e as
estratégias que podem reforçar, de forma
natural, as relações entre todos os alunos
(COLL, 2004, p. 35).

A partir desta reflexão, pode-se perceber
que os efeitos positivos da inclusão atingem não
somente o aluno com deficiência, como também
os demais, pois a inclusão transforma as relações no ambiente de convívio.
Este quadro pode ser estimulado com a
reflexão e com a ação dos agentes mediadores
da inclusão, que têm a função de prover condições favoráveis para seu bom desenvolvimento.
As escolas que dão uma atenção especial
à interação social dos alunos, que avaliam
os progressos acadêmicos dos alunos
integrados de acordo com suas possibilidades e não em comparação com seus
colegas e que trabalham particularmente
em grupos cooperativos heterogêneos
têm mais possibilidades de melhorar a
competência social e a auto-estima dos
alunos (COLL, 2004, p. 35).

De acordo com Sassaki (2006), a exclusão social praticada por vários séculos, em que
pessoas com deficiências eram eliminadas do
convívio social, passou a dar lugar à integração
social por volta da década de 60, quando pessoas portadoras de deficiências começaram a
reivindicar acesso ao trabalho, família, educação
e lazer.
Apesar de tais ideias terem sido iniciadas
neste período, somente muito tempo depois seriam aperfeiçoadas e oficializadas com respaldo
legal. Entretanto, a ideia, na verdade, desde o
princípio, era proporcionar ao portador de deficiência experiências próximas daquelas correspondentes à vida cotidiana comum às demais
pessoas, mas não efetivamente proporcionar a
ele a inserção efetiva no meio de convívio e interação social geral:
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Todavia, diante das novas fronteiras conquistadas e das experiências acumuladas, uma boa parte da comunidade acadêmica, algumas instituições sociais e
organizações vanguardeiras de pessoas
com deficiência começaram – por volta
do final dos anos 80s e início da década
de 90 - a perceber o fato de que a tradicional prática da integração social não só
era insuficiente para acabar com a discriminação que havia contra este segmento populacional, mas também era muito
pouco para propiciar a verdadeira participação plena com igualdade de oportunidades (SASSAKI, 2006, p. 33).

Enquanto a integração social possuía a
característica de levar a pessoa com deficiência
a tentar se adaptar ao mundo ao seu redor para
que pudesse estar inserida nele, Sassaki (2006)
explica que a inclusão social tem por objetivo a
situação inversa, em que a sociedade se adéqua
para poder incluir as pessoas que possuem necessidades especiais, enquanto estas buscam
preparo para realizar seus papéis.
Dessa forma, a inclusão social se concretiza como um processo bilateral, em que tanto as
pessoas a serem incluídas, como a sociedade
procuram meios ideais para que todos possam
usufruir de seus direitos e desempenhar suas
funções de maneira justa e igualitária:
A prática da inclusão social repousa em
princípios até então incomuns, tais como:
a aceitação das diferenças individuais,
a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a
aprendizagem através da cooperação. A
diversidade humana é representada, principalmente, por origem nacional, sexual,
religião, gênero, cor, idade, raça e deficiência (SASSAKI, 2006, p. 40).

Por compreender importantes aspectos da
diversidade humana, a inclusão social oferece a
possibilidade de se construir um novo modelo de
sociedade, baseado no respeito e na aceitação
mútuos. Esta transformação é gradativa, porém
deve ser constante. Somente ocorreram significativas mudanças que tornem a vida dos cidadãos com necessidades especiais mais justa se
houver empenho por parte de todos no sentido
de propagar uma conscientização unida a ações

que deixem clara a possibilidade de convivência
entre as pessoas, independentemente de suas
peculiaridades enquanto indivíduos,
Enquanto processos sociais, a integração
e a inclusão são ambos muito importantes. O que todos desejamos é atingir a
meta de uma sociedade inclusiva. Para
tanto, contudo, o processo de integração
social terá uma parte decisiva a cumprir,
cobrindo situações nas quais ainda haja
resistência contra a adoção de medidas
inclusivistas (SASSAKI, 2006, p. 41).

Sassaki (2006) enfatiza que, embora muitas pessoas portadoras de deficiência consigam se integrar à sociedade sem que esta se
modifique para recebê-las, outras precisam de
adequações às suas necessidades específicas
e ambos os grupos devem ser atendidos e incluídos igualmente. Somente assim a sociedade
poderá ser considerada efetivamente inclusiva.
Segundo o autor, este conceito de sociedade inclusiva é recente, e vem sendo discutido
desde 1995 em palestras e reuniões realizadas
para tratar das 22 normas de equiparação de
oportunidades para pessoas com deficiência.
Falar de sociedade inclusiva é ainda mais
recente do que falar de “educação inclusiva,
lazer inclusivo e empresa inclusiva'', os quais
começam a ser aplicados já na década de 80
nos EUA, na Europa e em alguns outros países”
(p.167). Foi estabelecida pela ONU uma meta
de aproximadamente 20 anos (1991 – 2010)
para que fosse concluído o processo que nos
levaria a uma sociedade inclusiva:
Uma sociedade inclusiva garante seus espaços a todas as pessoas, sem prejudicar
aquelas que conseguem ocupá-los só por
méritos próprios. Neste ponto, é oportuno
acrescentar que o conceito de sociedade inclusiva, introduzido nos meios especializados em deficiência tornou-se hoje
válido também em outros meios, ou seja,
naqueles em que estão presentes as pessoas com outras condições atípicas (SASSAKI, 2006, p. 168).
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O autor afirma ainda que uma sociedade
inclusiva não se resume em oferecer espaços
adequados a todas as pessoas. O que realmente caracterizaria uma sociedade inclusiva seriam
as modificações nas relações sociais, de maneira que a diversidade humana fosse valorizada e
houvesse aceitação das diferenças, bem como
o respeito entre todos, para que se fizesse possível uma boa convivência.Deve-se pensar na
inclusão escolar para além da simples ação de
matricular o aluno com necessidades especiais
em classes comuns. É preciso, acima de tudo,
investir constantemente na qualidade do ensino
oferecido a este aluno e a todos os demais, de
acordo com Prieto (2006),
Uma das tarefas é identificar constantemente as intervenções e as ações desencadeadas e/ou aprimoradas para que a
escola seja um espaço de aprendizagem
para todos os alunos. É importante ainda
uma atenção especial ao modo como se
estabelecem as relações entre alunos e
professores, além da constituição de espaços privilegiados para a formação dos
profissionais da educação, para que venham a ser agentes co-responsáveis desse processo (PRIETO, 2006, p. 36).

A autora defende, ainda, que mudanças na
educação brasileira dependem de um movimento que objetive o progresso e a superação. Afirma
que, embora desde 1990 o conceito de Educação
Inclusiva venha ganhando espaço, ainda prevalece
atualmente o modelo de integração. E aponta dois
critérios a serem analisados em relação à proposta
de inclusão escolar: “o acesso condicional de alguns alunos à classe comum e a manutenção das
escolas no seu atual molde de funcionamento, na
expectativa de que os alunos se adaptem” (p. 39).
A inclusão escolar, ainda segundo Prieto
(2006), tem o objetivo de favorecer a aprendizagem, respeitando e valorizando a diversidade humana, sendo as limitações dos indivíduos apenas
um dado como qualquer outro, que precisa ser considerado ao serem elaborados os planejamentos de
ensino.
Entretanto, o foco deve estar voltado para o
que o aluno pode realizar, ou pode vir a desenvolver
ao longo de um trabalho, e não para suas limitações

e incapacidades. Dessa forma a construção da autonomia e o bom convívio são favorecidos.
A educação inclusiva tem sido caracterizada como um novo paradigma, que se
constitui pelo apreço à diversidade como
condição a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização de todas as pessoas, pelo respeito aos diferentes ritmos
de aprendizagem e pela proposição de
outras práticas pedagógicas, o que exige
ruptura com o instituído na sociedade e,
consequentemente, nos sistemas de ensino (PRIETO, 2006, p. 40).

De acordo com Coll (2004), aqueles que
defendem a integração nas escolas afirmam
que esta ação é extremamente benéfica, não somente para garantir o direito à não-segregação,
como também para possibilitar a socialização
do aluno de inclusão.
Contudo, não é somente para o aluno de
inclusão que este processo representa uma vantagem. Todos os alunos são beneficiados ao fazerem parte de um ambiente inclusivo, no qual
têm a oportunidade de estar em contato com
a diversidade, desenvolvendo, assim, valores
como o respeito e a solidariedade,
O avanço no sentido das escolas inclusivas não é fruto apenas do esforço individual dos professores ou das atividades positivas do conjunto da comunidade
educacional de uma escola. É, mais do
que isso, a expressão da confluência de
um amplo conjunto de condições que tornam possível, para a imensa maioria dos
alunos com graves problemas de aprendizagem, uma resposta satisfatória nas escolas regulares (COLL, 2004, p. 42).

O autor também esclarece que é o funcionamento de cada escola que determina se as
práticas inclusivas terão ou não sucesso, porque para que as expectativas sejam alcançadas,
é necessário realizar adaptações e transformações curriculares para favorecer o desenvolvimento de todos os alunos.
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Ao professor, segundo Prieto (2006),
cabe estar preparado para lidar com os desafios
da inclusão. Essa preparação deve acontecer
por meio da formação continuada oferecida por
sistemas de ensino, para que o professor esteja
apto a lidar com as características de seus alunos, independentemente de quais sejam elas. Já
em uma outra perspectiva, o professor deve:
elaborar o plano didático não mais mediante parâmetros preestabelecidos, mas
levando em conta a realidade dos alunos
da classe. Cabe ao professor a tarefa de
adequar-se ao seu ‘público’, e não esperar que este se ajuste a determinações
alheias à sua condição presente (RAMOS,
2008, p. 14).

Prieto (2006) afirma que a habilidade de
lidar com portadores de necessidades especiais
não pode ficar apenas com os ditos especialistas. Para que a inclusão escolar aconteça adequadamente, o professor deverá saber atender
às necessidades do aluno e adaptar suas aulas
a elas, pois o aluno de inclusão também se insere no ambiente escolar em busca de aprendizado. É um equívoco, segundo a autora, pensar
que “alguns vão à escola para aprender e outros
unicamente para se socializar''. Escola é espaço
de aprendizagem para todos” (p. 60).
É importante lembrar que a LDB, em seu
artigo 59, estabelece, em relação aos educadores que atuarão no atendimento educacional de
portadores de necessidades especiais:
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos
nas classes comuns (BRASIL, 1996).

Dessa maneira, fica clara a necessidade
de que os professores destinados a lidarem com
alunos que possuam necessidades específicas
estejam preparados e qualificados para proporcionar e desempenhar o atendimento especializado, assim como nas classes de ensino regular,
precisam ter a capacitação indispensável para
viabilizar o convívio e a integração de todos.

A Declaração de Salamanca (1994), em
seu item C, com o título de “Recrutamento e Treinamento de Educadores”, também trata da questão da preparação dos professores para a realização de um atendimento adequado na área,
incentivando, inclusive, a incorporação de profissionais portadores de deficiências como modelos na função de educadores, de forma que outros estudantes adultos em situação semelhante
possam espelhar-se e inspirar-se a alcançar
grandes resultados no âmbito educacional.
Além disso, no mesmo item da Declaração, pode-se notar que a questão do desenvolvimento das habilidades necessárias para oferecer um atendimento de qualidade a portadores
de necessidades especiais é apontado como
fator essencial durante a graduação do profissional. Assim, a universidade tem um papel decisivo no sentido de proporcionar um currículo que
favoreça a ampla formação do professor, possibilitando seu contato com conteúdos e práticas
que o qualifiquem para atuação plena, mantendo o foco na relevância e indispensabilidade da
pesquisa e preocupando-se com a avaliação e
treinamento que esses futuros professores devem receber.
Sobre o desenvolvimento profissional dos
professores, Coll (2004) esclarece que o ideal
é que ele ocorra com o objetivo principal de estabelecer um verdadeiro canal entre professor e
aluno, para que o aluno se sinta amparado, compreendido e atendido em suas peculiaridades,
mantendo-se interessado e motivado a conhecer
cada vez mais.
Essa, na perspectiva do autor, seria uma
maneira de tornar mais eficaz o processo de socialização e aprendizagem da pessoa com necessidades especiais, de maneira que o professor possa oferecer a mediação, a motivação e a
segurança de que o educando precisa para que
seu desenvolvimento seja viabilizado e até mesmo potencializado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo foi possível verificar que as políticas públicas brasileiras que se
destinam às pessoas portadoras de necessidades especiais possuem caráter mais integracionista do que inclusivo, ao disporem sobre seus direitos separadamente do restante da
população.
A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e as Normas sobre a Equiparação de
Oportunidades para Pessoas com Deficiência (NAÇÕES UNIDAS, 1996) foram passos importantes em direção à modificação da visão integracionista vigente na sociedade.
A Educação Especial no Brasil teve origem a partir de iniciativas e ações realizadas
de 1957 a 1993, com os primeiros movimentos que objetivaram atender às especificidades
dos portadores de deficiência no âmbito educacional, trazendo a possibilidade de colocar o
deficiente em contato com o aprendizado escolar para que ocorresse a potencialização de
seu desenvolvimento.
Apesar de este ter sido um passo importante, apenas deu início a um longo caminho
em busca da definição dos direitos garantidos aos portadores de deficiências. Leis foram
idealizadas e aplicadas neste sentido, porém, a questão mais relevante não é simplesmente
a publicação de leis específicas, mas as práticas sociais provenientes delas.
A segregação não ocorre simplesmente por meio de negligência explícita. A Educação Especial ou Integracionista são formas de diferenciar e classificar as pessoas de acordo
com suas competências e limitações, impedindo a interação verdadeira entre elas. A Escola
Inclusiva deve buscar proporcionar a todos o contato humano que a Educação Especial e a
Integracionista não proporcionam. Esta é uma maneira de assegurar a igualdade no acesso
ao conhecimento e ao convívio social.
A Inclusão no ambiente escolar deve ser planejada e coordenada de maneira peculiar,
pois é preciso ter o cuidado, no que diz respeito ao aproveitamento e ao desenvolvimento
educacional dos alunos com deficiência, de não realizar comparações e não utilizar parâmetros gerais, avaliando-os de acordo com suas características e habilidades. A Educação
Inclusiva se apresenta como um meio de fazer emergir nas pessoas uma consciência sobre a
diversidade humana, de maneira que essa diversidade possa ser, não somente aceita, como
também respeitada e valorizada.
Todos os indivíduos podem aprender, desde que o viabilizador (professor) ofereça
estímulos e condições para que este aprendizado ocorra, considerando conhecimentos prévios e as necessidades individuais dos alunos. Sendo assim, resta colocar em prática uma
concepção de aprendizagem na qual o ensino seja aquilo que possibilita a transformação e
a evolução gradativa da aprendizagem e do desenvolvimento. É preciso refletir sobre a necessidade de uma educação de qualidade para todos, incluindo alunos e professores, que
tenha o objetivo de atender à finalidade maior e verdadeira do progresso.
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A Educação Inclusiva, sobre a qual foram estabelecidas Políticas Públicas a fim de assegurar o acesso à Educação a todos os cidadãos, também está inserida em um contexto de
diversidade. Sem dúvida, existe a necessidade de um currículo adaptado às necessidades
dos educandos portadores de necessidades especiais na escola inclusiva, entretanto, isso
não significa, em nenhuma medida, dizer que se faz necessária ou se justifica a redução dos
conteúdos, a alteração e restrição dos conceitos e a dissipação dos objetivos.
Todos estes aspectos que compõem a rotina e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem são indispensáveis e podem ser trabalhados com a devida adequação,
mas não precisam, para isso, sofrer prejuízos.
As expectativas e a maneira de conduzir o processo precisam estar de acordo com a
realidade do aluno, de modo que as intervenções necessárias possam ser realmente apropriadas. As ações nesse sentido precisam ser sempre focadas na potencialização da aprendizagem, mantendo afastados a mediocridade e o reducionismo.
Esta pesquisa possibilitou constatar que a Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e
Bases (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) mostraram-se atentas às questões acerca
das necessidades e obstáculos da inclusão social como um todo. Contudo, não são suficientes para, por si só, provocar uma verdadeira mudança de olhar, de conduta e de cultura, por
parte da sociedade.
Não são somente os alunos com necessidades especiais que podem se beneficiar
das metodologias de inclusão, mas todos os envolvidos no processo, pois podem descobrir
e aprender juntos, numa troca que só existe na verdadeira inclusão.
Justamente pela importância da convivência e pelos benefícios que a Educação Inclusiva oferece a todos, ela configura um direito garantido por lei. Toda a sociedade é favorecida
pela diversidade. As escolas devem atender a todos, sem exceção, sem privilegiar habilidades, ou desfavorecer limitações, pois o ambiente escolar é aquele em que o ser em formação
tem seus primeiros contatos significativos com o diferente, aprendendo a respeitar e valorizar
as peculiaridades humanas. Se estes valores fazem parte do discurso da Educação, estando
presentes até mesmo na legislação, separar, limitar, segregar e negligenciar não faz sentido.
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ESCOLA E FAMÍLIA: OS EFEITOS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA
DESSA RELAÇÃO NO DESEMPENHO ESCOLAR NO ÂMBITO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I
RESUMO: O presente artigo aborda a temática Escola-Família, os efeitos da participação
ativa dessa relação no desempenho escolar dos alunos. Apresenta outros pontos relevantes advindos dessa relação. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de cunho
qualitativa descritiva, elaborada com base em referenciais teóricos e documentos legais.
Com intuito de compreender algumas indagações que suscitou essa pesquisa: como é
constituída essa relação no âmbito escolar; qual o papel da escola para promover essa
integração; os efeitos positivos dessa parceria no desempenho escolar; como construir
uma relação saudável fundamentada no diálogo e na afetividade; entre outros. Sabe-se
que uma gestão educacional democrática favorece a participação e a integração não só
da família, mas de todos os envolvidos nesse processo educacional dos indivíduos. Com
o desenvolver dessa pesquisa, constatou-se que apesar das instituições Escola-Família
desempenharem papéis distintos no que se trata da educação das crianças, ambas almejam o mesmo objetivo e se complementam na tarefa de preparar o sujeito para o pleno
exercício da cidadania.

Palavras-chave: Escola/Família; Parceria; Ensino/Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

H

istória escolar e história familiar geralmente estão interligadas. Sendo assim,
quanto mais sólida for essa relação escola-família, melhor será o rendimento
do ensino/aprendizagem dessas crianças. Entendemos que a integração e o
envolvimento da família no ambiente escolar, nos dias atuais, são considerados elementos
essenciais para o bom desempenho das instituições de ensino, e para o desenvolvimento e
socialização da criança em seu processo de ensino/aprendizagem dentro e fora do ambiente
escolar.
Mediante esses pressupostos, abordaremos ao longo dessa pesquisa a fundamental
necessidade de se manter uma união harmoniosa entre essas duas instituições, mesmo que,
cada uma tenha valores e objetivos particulares ao tratar da educação do sujeito, ambas
precisam uma da outra, para promover um ambiente propício ao desenvolvimento escolar, no
qual resultará um melhor desempenho do ensino/aprendizagem e no desenvolvimento do ser
humano de maneira integral.
Desta forma, a pesquisa, pretende estudar e apresentar os fatores e valores que levam
a escola e seus agentes a atribuir fundamental importância a essa relação; quais os desafios
que impedem essas duas instituições de manterem um relacionamento saudável e afetuoso; investigar as possíveis estratégias da escola para promover essa relação fundamenta na
afetividade, no diálogo e na participação ativa da família na trajetória escolar das crianças;
mostrar os efeitos positivos no desempenho escolar e nas relações interpessoais dos alunos
e da escola quando essa proposta de parceria realmente acontece.
Com base nessas indagações, a pesquisadora fez uso de fontes teóricas que abordam essa temática, artigos bibliográficos e documentos oficiais, também foi realizada uma
pesquisa de campo de cunho qualitativa, em escolas públicas diferenciadas. Esse estudo foi
realizado na busca de compreender as indagações que permeiam essa relação no contexto
educacional.
Portanto, o presente trabalho, se dá devido à pesquisadora acreditar nessa proposta de
parceria entre escola-família, pois ambas desenvolvem funções básicas e se complementam
desempenhando papéis significativos na construção do indivíduo. E essa parceria é vista
como estratégia que visa proporcionar ao aluno um desenvolvimento de maneira integral.
Sendo assim, vale salientar quão fundamental é que ambas entendam e consigam
desfrutar dos resultados favoráveis que essa parceria proporcionará no que tange o desempenho do ensino/aprendizagem das crianças da Educação Infantil e do ensino fundamental
I no âmbito escolar.
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A ESCOLA E SUAS FUNÇÕES
A escola é um espaço de desenvolvimento
e aprendizagem, que tem por finalidade a socialização dos saberes de maneira sistematizada e
contextualizada, é aquela que amplia conteúdos
concretos, indissociáveis da realidade pertinente,
produzidos historicamente, fazendo com que o
aluno também se perceba como sujeito histórico
de seu momento, tornando-o um cidadão pleno
e participativo na sociedade. Portanto, estando
a escola inserida numa sociedade democrática,
segundo Paro (2007) , assume uma função que
envolve duas dimensões na formação do cidadão: individual e social,
Enquanto a primeira dimensão exige a
assunção do homem como sujeito (autor,
portador, autônomo de vontade), a segunda assume a necessidade de convivência
livre (entendida a liberdade como construção histórica) entre os sujeitos individuais
e coletivos. A qualidade da educação oferecida deve referir- se, portanto, à formação da personalidade do educando em
sua integralidade, não apenas à aquisição
de conhecimentos em seu sentido tradicional (PARO, 2007, p. 34).

Essas duas dimensões da formação do
sujeito passam a exigir da escola uma postura
diferenciada, pois o sujeito é individual, enquanto portador de vontades e aspirações, e ao mesmo tempo social, pois convive numa sociedade
de direitos e deveres.
Sendo assim, a escola fica responsável
não somente pela transmissão dos conteúdos
historicamente produzidos, mas também, por
fazer com que o aluno aproprie-se dessa cultura, tomando posse, apoderando-se desses conhecimentos, constituindo-se como ser histórico
cultural. Partilhando dessa mesma visão Parolin
(2005), disserta:

A escola é uma instituição potencialmente
socializadora. Ela abre um espaço para
que os aprendizes construam novos conhecimentos, dividam seus universos pessoais e ampliem seus ângulos de visão
assim como aprendam a respeitar outras
verdades, outras culturas e outros tipos
de autoridade. Nessa instituição, o mundo do conhecimento, da informação, ou
seja, o mundo objetivo mistura-se ao dos
sentimentos, das emoções e da intuição,
ao dito mundo do subjetivo. É emoção e
razão que se fundem em busca de sabedoria (PAROLIN, 2005, p. 61).

Nessa concepção de escola como instituição potencialmente socializadora, ela desempenha a função que possibilita ao sujeito, o desenvolver com sigo mesmo e com os seus pares,
o conviver, o colaborar, e interagir, o respeitar
as regras e diferenças existentes no convívio escolar e nos demais ambientes sociais. Também
desempenha a função transformadora, pois possibilita, que o indivíduo construa novas formas
de pensar a partir de saberes adquiridos e apreendidos historicamente, que amplie seus conhecimentos. Desta forma, essa agência educativa
favorece a formação e construção de um sujeito
livre, autônomo e agente da sua história.
De acordo com as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a escola desempenha um conjunto de conteúdos escolares,
que devem estar em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, fazendo com que os saberes trabalhados em
sala de aula “se constituam como instrumentos
para o desenvolvimento, a socialização, o exercício da cidadania democrática”. Nesse sentido a
educação escolar se concebe:
Como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os
alunos desenvolvam suas capacidades e
aprendam os conteúdos necessários para
construir instrumentos de compreensão
da realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais amplas, condições
estas fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade
democrática e não excludente (BRASIL/
MEC, 1998, p. 33).
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Pôde-se perceber nas citações acima, que
a função da escola não é meramente de transmitir conteúdos de maneira sistematizada, mas,
de ir além, oportunizando e criando estratégias
que favoreçam a compreensão, a construção e
a ampliação dos saberes fundamentais para o
desenvolvimento do ser humano de maneira que
abranja todos os aspectos, sociais, econômicos,
políticos e culturais.

Afirma que a gênese da família monogâmica e, por conseguinte, burguesa,
foi determinada pelo surgimento da propriedade privada. Desse modo, a família
primitiva evolui através de vários estágios
para o modelo monogâmico, cujo principal propósito era garantir e transmitir a
herança ao filho legítimo (ENGELS apud
OLIVEIRA, 2002, p. 26).

Assim a escola exercerá o seu papel social, que é a socialização do conhecimento e a
formação de maneira integral do sujeito. Possibilitando assim, o pleno exercício da cidadania e
a atuação do cidadão consciente e participativo
na construção e transformação da sociedade.

Esse modelo de família tinha a função de
apenas transferir a herança, um nome ao filho
legítimo, nesse modelo não existia o afeto nem
os cuidados básicos referentes à educação e a
saúde da criança como vemos atualmente. Assim descreve Oliveira (2002):

FAMÍLIA E SUAS FUNÇÕES AO
LONGO DO TEMPO E DA HISTÓRIA
Atualmente o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças.
Por isso, é importante que escola e família atuem
em parceria, onde suas funções estejam bem
definidas quanto à educação do sujeito. Partindo
desse pressuposto, abordaremos algumas concepções sobre a função da família e suas mudanças e evoluções na história.
O modelo de família atualmente instituído na sociedade tem sofrido modificações na
sua estrutura e composição ao longo do tempo. Nas gerações passadas, o modelo constituído pelo um padrão pai- mãe e filho, era tido
pela sociedade com via de regra, como família
exemplo, essa forma de organização monogâmica e nuclear fundada no seio da burguesia,
vem sofrendo transformações, tanto na estrutura
organizacional, quanto nas atribuições das funções pertencentes à família que hoje temos. Sobre esse aspecto, Engels, (1964) apud Oliveira
(2002):

Presume-se que, até o século XVII, a família tinha como função assegurar a transmissão da vida, dos bens e do nome. Não
havia qualquer influência dos pais na sensibilidade e nos afetos dos filhos. Pais e
mães não se preocupavam com as crianças enquanto objeto de amor e afeição,
tal como vemos hoje e, neste sentido,
o aprendizado era dirigido muito mais à
obediência à hierarquia social (OLIVEIRA,
20002, p.27).

Gradativamente, a criança vai conquistando maior espaço na vida dos adultos. Após essas mudanças, a família ganha nova estrutura e
funcionamento, passando a se organizar em núcleos fechados e em volta de tarefas, de papéis
e projetos futuros no que diz respeito aos filhos.
Com esse novo modelo, pode-se observar uma
maior proteção afetiva e uma nova percepção
em torno da criança, pois a mesma passa a ser
vista pela família como “possibilidade”, como
um investimento no futuro.
Com isso, houve alterações no que se
refere ao processo educacional, pois os pais
passam a desempenhar uma nova função: a
educação do filho, gerando uma perspectiva em
relação à vida profissional e ao futuro promissor
da criança. Sobre esse assunto, Ariés (1981),
disserta:
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A família moderna se afasta do resto das
pessoas, e opõe à sociedade o grupo isolado dos pais e dos filhos. Todas as energias do grupo se consagram à promoção
dos filhos, de cada um deles em particular, sem qualquer ambição coletiva: os filhos passam à frente da família (ARIÉS,
1981, p. 312).

Diante desses acontecimentos, a família
composta por pai-mãe e filhos, modelo nuclear
constituído no seio da burguesia europeia, recebem papéis definidos. O pai como o provedor
de recursos de subsistência e autoridade sobre
os demais membros da família. A mãe se responsabiliza por manter a organização de tudo
que acontece no interior desse ambiente familiar, como pela parte emocional e pela educação
dos filhos nessa nova estrutura. Segundo Reis
(1984),
A educação dos filhos se constitui no principal objeto do casamento burguês e passou a absorver todo o tempo da mãe. O
filho deveria ser educado para aquilo que
a burguesia estabelece como ideal: vir a
ser um homem autônomo, autodisciplinado, com capacidade para progredir nos
negócios e dotado de perfeição moral
(REIS, 1984, p.110).

Diante de inúmeras mudanças nas formas de organização das famílias no decorrer do
tempo, podemos perceber que atualmente ainda convivemos com a representação da família
nuclear, mas com diversas alterações referentes
aos papéis de pai e mãe, pois hoje essa mãe
não se encontra mais como apenas mantenedora dos cuidados com a organização do lar e
da vida emocional e educacional dos filhos, hoje
em dia ela também é provedora e atuante no
mercado de trabalho, o pai não ocupa mais o
papel de agente principal de prover os recursos
materiais de subsistência da família e, sua posição de dominante é abalada.

Como descrito por Oliveira (2002), “À
mulher, produtora de rendimentos, é conferido
um novo lugar nas representações sociais, uma
nova posição na família. O chefe de família deixa
de ser o principal provedor financeiro, e sua autoridade parental sofre abalos.” (p.31).
Podemos perceber que as formas de organização e as funções atribuídas às famílias no
transcorrer do tempo e da história, houve modificações significativas, mas, mesmo diante dessas inovações, ainda representamos nos nossos
dias o modelo nuclear burguês de família.
E basicamente as funções delegadas a
elas como, assegurar as condições de subsistência e os cuidados com a vida emocional, educacional e a saúde da criança, são funções essenciais que as famílias desempenham nos dias
atuais em conjunto com o Estado e a escola.
Descrito na Constituição Federal no seu artigo
205, que diz:
“A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”. (BRASIL, 1988).
O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), em seu Artigo 4º, também discorre sobre
a responsabilidade da família ao preconizar que:
É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do Poder Público
assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1999).
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Assim, podemos considerar que a família
desempenha um papel de grande relevância na
educação institucional do filho, em conjunto com
a escola e outras instituições sociais. Também
observamos que a família desempenha outras
funções específicas a econômica que garante os
meios de subsistência e bem estar da criança, a
educacional que é responsável em transmitir, à
criança, os valores e padrões culturais e sociais
da sociedade e a afetiva que está baseada em
cuidado e respeito de cada um por si e por todos os membros.

INTEGRAÇÃO ENTRE AS
INSTITUIÇÕES- ESCOLA- FAMÍLIA
Entendemos que a integração e o envolvimento da família no ambiente escolar atualmente
são considerados elementos essenciais para o
bom desempenho das instituições de ensino, e
para o desenvolvimento e socialização da criança em seu processo de ensino/ aprendizagem
dentro e fora do ambiente escolar.
Sendo assim, ambas - escola e família- se
complementam e desenvolvem papéis específicos e indispensáveis na construção do indivíduo,
e essa parceria é vista como estratégia que visa
proporcionar ao aluno um desenvolvimento de
suas potencialidades de maneira integral. Essa
proposta de ação conjunta está fundamentada
nos princípios da Lei De Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), que em seu Artigo 1º traz o
seguinte discurso:
“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisas, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p.4).
Para se construir essa relação, a escola
precisa recorrer aos mais variados métodos, no
intuito de promover a aproximação da família no
que se refere às propostas de ensino e demais
questões envolvidas na vida escolar dos alunos.
É neste contexto que o papel do gestor escolar
se destaca, pois é ele quem irá contribuir com

a estrutura organizacional das escolas, visando
uma transformação. Sendo assim, para promover essa integração é necessário, que se tenha
um gestor escolar que esteja comprometido com
a proposta da educação democrática, disposto
a mobilizar toda a comunidade escolar integrando-os no que se refere às propostas educacionais, englobando todos os aspectos referentes
ao desenvolvimento do ensino.
Na introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), é abordada essa relevância em:
[...] mostrar a importância da participação
da comunidade na escola, de forma que
o conhecimento apreendido gere maior
compreensão, integração e inserção do
mundo; a prática escolar comprometida
com a interdependência escola-sociedade tem como objetivo situar as pessoas
como participantes da sociedade – cidadãos - desde o primeiro dia de sua escolaridade (BRASIL, 1998, p. 10).

Parolin (2003), no livro “As dificuldades de
aprendizagem e as relações familiares”, faz referência quanto à necessidade que as duas instituições têm quando se trata do ensino/ aprendizagem da criança. Relata as funções específicas
que cada uma desempenha nesse processo,
mas enfatiza a necessidade da união entre ambas, pois partilham de um objetivo em comum,
que é o pleno desenvolvimento e a inserção do
sujeito na sociedade:
[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças
para o mundo; no entanto, a família tem
suas particularidades que a diferenciam
da escola, e suas necessidades que a
aproximam dessa mesma instituição. A
escola tem sua metodologia e filosofia
para educar uma criança, no entanto ela
necessita da família para concretizar o
seu projeto educativo (PAROLIN, 2003, p.
99).
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Sendo assim, essa interação é necessária
e inerente entre as distintas instituições. Mesmo
desempenhando funções específicas, estão ligadas pelo o mesmo objetivo, que diz respeito à
educação da criança.
Portanto, esse processo de corresponsabilidade precisa estar fundamentado na dialogicidade, negociação, confiança, respeito, reciprocidade e cooperação por ambas as partes,
para que em parceria possam atingir o objetivo
que as duas almejam, que é o desenvolvimento integral e o pleno exercício da cidadania da
criança na sociedade. E para que ocorra essa integração é necessário uma gestão educacional
democrática que trabalhe de forma integradora
com os demais personagens envolvidos nesse
processo.

DESAFIOS QUE IMPEDEM A RELAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES ESCOLA-FAMÍLIA
Historicamente, ambas as instituições têm
passado por várias transformações e mudanças
tanto na sua estrutura organizacional quanto nas
especificidades dos papéis desempenhados por
seus agentes na sociedade. A escola no contexto atual está sobrecarregada com as inúmeras
atribuições a ela imposta, e a família por sua vez
se encontra por não está preparada para atender às novas demandas educacionais que a ela
se apresentam.
Frente a esses acontecimentos, podemos
destacar uma situação de desencontros e conflitos entre ambas as instituições que tendem a
desempenhar papéis importantes na educação
dos indivíduos. Também outro fator negativo que
atrapalha essa parceria é o fato das expectativas
que ambas deslizam uma sobre a outra, pois
quando essas expectativas não correspondem
ao esperado, essa relação de parceria e cumplicidade entre ambas as instituições acabam se
desestruturando e tornando-se um desafio.
Pois de acordo com Vasconcelos (1994),
ambas vivem num jogo de empurra-empurra de
responsabilidades e não de cumplicidade, difi-

cultando o trabalho pedagógico e o desempenho
escolar das crianças. Para além do descomprometimento, o autor destaca que é preciso superar algumas situações existentes no cotidiano
escolar que acabam atrapalhando a construção
dessa relação. Por se tratar de aspectos mais
significativos neste estudo, descrevemos a seguir todo o texto:
Superar o empurra-empurra. No tratamento da questão do relacionamento escola-família, há um risco seríssimo de se cair
no jogo “empurra-empurra”, de um lado
os professores dizem que os pais é que
são os grandes responsáveis pelos problemas existentes em sala de aula, de outro lado os pais é que culpam os professores pelos problemas enfrentados pelos
filhos, e a escola ainda culpa o sistema
pela má qualidade de ensino. Podemos
dizer que é preciso superar este jogo,
pois não se trata de buscar o culpado,
isto só leva ao desgaste e ao imobilismo
frente ao problema existente. Ao contrário,
faz-se necessário vislumbrarmos o compromisso de cada parte, dentro de uma
visão de totalidade, buscando que cada
um assuma suas respectivas responsabilidades (VASCONCELOS, 1994).
Pressão dos pais. Numa perspectiva democrática de organização da escola a
participação de todos os segmentos das
comunidades educativas é fundamental.
Mas, é preciso analisar cada solicitação
da comunidade atendida, para que a escola não ceda às cobranças equivocadas.
Cabe aos educadores a responsabilidade
social de desempenhar conscientemente esta função de análise. É importante
que a escola trabalhe com a conscientização dos pais. Para uma verdadeira
participação consciente, através de uma
comunicação clara sobre as propostas e
a prática pedagógica da escola. Quando
a Família é orientada, no sentido de perceber a importância de seu papel para o
bom desenvolvimento da educação escolar, fica mais fácil visualizarmos práticas
concretas de uma participação efetiva
(VASCONCELOS, 1994).
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Sentido para o estudo. A escola sozinha
não consegue dar conta da recompensa
da importância de estudar. Atualmente
encontramos frases vindas dos alunos,
dizendo que o tio estudou tanto e agora
está desempregado. Outra frase que se
ouve: não vou estudar porque o meu pai
nem estudou e está bem de vida. Para
que a escola consiga dar um novo sentido para o estudar é preciso que haja colaboração dos pais, no sentido da vida,
no sentido de ajudarem os filhos e pensarem sobre o verdadeiro sentido da vida,
possibilitando uma reflexão sobre um real
projeto de vida alicerçados em objetivos e
perspectivas comprometidas com a transformação social (VASCONCELOS, 1994).
A questão dos limites. Percebemos que
cada vez mais os alunos vêm à escola
com menos limites trabalhados pela família. Isto fica claro quando escutamos
frases como esta: “Pode bater, pode fazer o que quiser, eu já não posso mais
com ele”. Com isso, podemos dizer que
os pais acabam por exigir da escola uma
postura autoritária. É tarefa da escola ajudar os pais a entender que existem alternativas, que superam o autoritarismo e a
permissividade. Deve-se esclarecer aos
pais a concepção de disciplina valorizada
pela escola, buscando minimizar a distância entre a disciplina domiciliar e escolar.
(VASCONCELOS, 1994, p.76, 7).

Podemos constatar que diante de todas
essas situações que envolvem o dinâmico cotidiano escolar e as relações interpessoais presentes nesse meio, para além de superar todos
esses entraves é necessário respeitar as diferenças e estar aberto às constantes mudanças e a
participação da comunidade escolar de forma
democrática (VASCONCELOS, 1994).
O autor ainda destaca que a família e a
escola podem romper com essas barreiras que
atrapalham o bom relacionamento e rendimento
do ensino/aprendizagem das crianças, quando

se apropriarem de cada uma das suas específicas responsabilidades. A família pode cooperar usando das suas especializadas profissões
à serviço da escola (ex: pais médicos, professores, padeiros, marceneiros, artistas, psicólogos, jardineiros, entre outros), pois a escola é
um ambiente que necessita da ação de todos
os envolvidos para se obter um resultado mais
significativo (VASCONCELOS, 1994).
A escola por sua vez deve usar os momentos de reuniões de pais entre outros para
promover a interação, o conhecimento e a participação da família nesse processo educacional.
Esse envolvimento e a participação entre ambas
às instituições resultarão em melhorias do ensino/aprendizagem como também ajudará nas
necessidades existentes na comunidade escolar
e social (VASCONCELOS, 1994).

AFETIVIDADE E O DIÁLOGO - ENERGIA NECESSÁRIA A AÇÃO DOCENTE
Podemos afirmar que a afetividade e o diálogo estão presentes em todas as relações de
interações sociais, sendo de extrema importância na sala de aula, pois é nesse processo de
interação social que a criança se apropria dos
conhecimentos de forma significativa e saudável. Esses dois aspectos são indispensáveis na
construção do relacionamento professor/aluno,
pois expressam as experiências e o comportamento do ser humano. Na concepção de Tassoni (2000),
Toda aprendizagem está impregnada de
afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, num processo vincular.
Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre
alunos e professores, conteúdo escolar,
livros, escrita, etc. não acontece puramente no campo cognitivo. Existe uma base
permeando essas relações (TASSONI,
2000, p. 270).
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Sendo a escola um ambiente que procura
harmonizar os diferentes seres em um mesmo
grupo promovendo a socialização e a interação,
a mesma precisa construir um espaço onde haja
harmonia, respeito mútuo, cooperação, solidariedade, autodisciplina, etc. Com a afetividade e o
desenvolvimento desses demais aspectos, tanto
a escola quanto o aluno, se beneficiam com um
ambiente saudável e com uma aprendizagem de
qualidade.
Pois de acordo com PCN (1997) “[...] os
aspectos emocionais e afetivos são tão importantes quanto os cognitivos, principalmente para
os alunos prejudicados por fracassos escolares
ou que não estejam interessados no que a escola pode oferecer”. (p.98). Desta forma, não há
afetividade nem aprendizagem quando o educando não está interessado pelo aprender que o
ambiente escolar propicia.
A ausência da afetividade tanto por parte da família quanto da escola, pode afetar os
comportamentos sociais e cognitivos da criança. Desta forma, cabe à escola e em especial
ao professor, estar atento a tais mudanças para
identificar possíveis problemas que o aluno esteja apresentando tanto no relacionamento com
os seus pares quanto no processo de ensino/
aprendizagem.
Pois, nos dias atuais devido às mudanças
ocorridas na sociedade, podemos perceber um
esfriamento em relação ao campo afetivo, pois
muitas crianças não conhecem o que é afeto,
e acabam buscando na escola com os professores o que lhes faltam em casa, então a escola deve ser um espaço dinâmico, no qual as
crianças alcancem o desenvolvimento de suas
capacidades e potencialidades corporais, emocionais, cognitivas, afetivas, relações interpessoais e inserção social, essas interações sociais
afetivas, contribuem para formação da criança
de forma integral (BRASIL, 1097).

car desejos, sentimentos variados, e obter êxito
nas ações”. Portanto, na concepção do autor
acima citado, a afetividade é vista como a alavanca impulsora do agir e do reagir, é aquela
que possibilita a descoberta e a busca dos resultados às situações propostas.
No que diz respeito ao diálogo, Freire,
(1996) diz que: “O sujeito que se abre ao mundo
e aos outros inaugura com seu gesto a relação
dialógica em que se confirma como inquietação
e curiosidade, como inconclusão em movimento
na História” (FREIRE, 1996, p. 136).
Quando o sujeito está aberto à prática do
diálogo nos diferentes contextos em que está
inserido, ele amplia as possibilidades de aprendizagem, tornando-se um aluno participativo e
consciente do seu papel como ser histórico e
social.
Desta forma, não só o aluno precisa estar
aberto ao diálogo, mais em especial o educador,
que na sua prática de sala de aula, no dinâmico
cotidiano escolar, precisa realizar a comunicação
entre o pensamento, os sentimentos e a ação
realizada pelo educando. Pois, a forma dialógica e comunicativa desenvolvida em sala de aula
proporciona as inter-relações entre os todos os
envolvidos nesse âmbito educacional de forma
saudável e significativa. Ainda na concepção de
Freire (2005), “Somente o diálogo, que implica
um pensar crítico, é capaz, também, de gerá-lo”.
“Sem ele não há comunicação e sem esta não
há verdadeira educação” (FREIRE, 2005, p. 96).
Em suma, é de extrema importância que
a prática educativa esteja se desenvolvendo nos
princípios da afetividade e da dialogicidade, pois
ambas desempenham papéis fundamentais nesse processo de aquisição do conhecimento, da
formação e do desenvolvimento do educando
com um sujeito participativo, crítico e reflexivo
quanto ao seu papel enquanto cidadão.

Na visão de Piaget (1992), apud Taille;
Dantas; Oliveira, (1992, p.66) “[...] a afetividade
seria a energia, o que move a ação, enquanto a
razão seria o que possibilitaria ao sujeito identifi30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DA
PRÁTICA PEDAGÓGICA
A ação da prática docente exige o saber
pedagógico e a reflexão do seu significado. De
acordo com a UNESCO (1990), esse saber é
constituído em quatro pilares do conhecimento
que são; aprender a conhecer; aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esses
saberes do conhecimento acabam por se constituírem em um só, pois um depende do outro
para sua efetiva ação. Saberes esses, definidos
como os princípios que devem reger a educação
e consequentemente a prática pedagógica. Destacamos todos eles:
Aprender a conhecer, combinando uma
cultura geral, suficientemente ampla, com
a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos,
ou seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela
educação ao longo da vida (UNESCO,
1990).
Aprender a fazer, a fim de adquirir não
só uma qualificação profissional, mas, de
uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em
equipe. Além disso, aprender a fazer no
âmbito das diversas experiências sociais
ou de trabalho, oferecidas aos jovens e
adolescentes, seja espontaneamente na
sequência do contexto local ou nacional,
seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho (UNESCO, 1990).

Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em
condições de agir com uma capacidade
cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com
essa finalidade, a educação deve levar
em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas,
aptidão para comunicar- se (UNESCO,
1990, p.31).

Se estamos fazendo uma reflexão da escola, não podemos deixar de considerar que os
quatros pilares aqui descritos, vislumbram os
princípios da educação. Mediante essas constatações, podemos dizer que os quatros pilares
do conhecimento da aprendizagem devem direcionar as práticas pedagógicas fortalecendo as
ações positivas da atuação do docente (UNESCO, 1990).
Se o educador se apropriar desses saberes e desenvolvê-los no seu cotidiano escolar
possivelmente criará um ambiente propício ao
desenvolvimento das relações interpessoais e
do ensino/aprendizagem dos alunos de forma
prazerosa e significativa. Assim, as ações positivas da prática docente serão desempenhadas e
o professor exercerá o seu papel de mediador,
aquele que cria condições de participação do
aluno em sala de aula, cria e (re) cria estratégias
e metodologias que auxiliam o desenvolvimento
das habilidades e capacidades cognitivas e intelectuais dos alunos. Favorecendo a formação
de sujeitos autônomos e ativos, dentro e fora do
espaço escolar (UNESCO, 1990).

Aprender a conviver, desenvolvendo a
compreensão do outro e a percepção das
interdependências – realizar projetos comuns e preparar- se para gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz
(UNESCO, 1990).
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PAPEL DA ESCOLA PARA PROMOVER A INTERAÇÃO - ESCOLA-FAMÍLIA
A interação e a participação não são processos que se desenvolvem de maneira automática e espontânea, mas requer esforços diários,
comprometimento e responsabilidade dos atores
envolvidos nesse processo. Sendo assim, é fundamental que a escola disponha de uma gestão
educacional democrática, para que possa prover
mecanismos e estratégias metodológicas no intuito de construir e formar laços de interação e
participação da família no âmbito educacional.
Como destaca Lück (2011): “Ressaltamos que
tal participação é resultado de muito esforço e
competência e que é justamente para promovê-la que se propõe e se justifica a atuação de
gestores” (LÜCK, 2011, p.75).
Desta forma, uma gestão educacional democrática que trabalha com órgãos colegiados
favorece essa participação e interação, não só
da família, mais de todos os coparticipantes presentes nesse campo educacional. A participação
e cooperação de órgãos colegiados na dinâmica do cotidiano escolar é de extrema importância para se obter conhecimentos e desenvolver
estratégias para tomada de decisões e possíveis
resoluções de problemas advindos das necessidades da comunidade escolar e social, essa
integração e participação de todos favorece resultados positivos e significativos do ensino. Mediante esse aspecto, Lück (2010), discorre:
Um órgão colegiado escolar constitui-se
em um mecanismo de gestão da escola
que tem por objetivo auxiliar na tomada
de decisão em todas as áreas de atuação, procurando diferentes meios para se
alcançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos os seus
aspectos, pela participação de modo interativo de pais, professores e funcionários
(LÜCK, 2010, p.66).

Outro ponto de grande relevância que a
escola deve propor para que haja a efetiva participação e integração da família e de todos os
demais agentes educadores, é a construção do

projeto político pedagógico, pois na elaboração
e nos métodos estabelecidos para a construção
do mesmo, partilham-se, os conhecimentos, as
metas e os objetivos que o estabelecimento de
ensino pretende desenvolver no ano letivo, além
de promover a integração e a melhoria na qualidade no ensino. Como destaca Lück (2011):
De grande destaque à participação na
escola é a elaboração do projeto político
pedagógico, que constitui em uma abordagem sistemática de orientação e coordenação do processo educacional, mediante a ação conjunta, articulada, unitária
e consistente da comunidade escolar, à
promoção de resultados significativos na
formação dos alunos (LÜCK, 2011, p.88).

Entende-se que o papel da escola na promoção dessa integração advém de uma gestão
educacional democrática, que envolve, compartilha, direciona e norteia todos os envolvidos
nesse processo educacional. Essa visão democrática e essa proposta de integração conscientizam não só as famílias da sua fundamental importância no processo de ensino/aprendizagem,
mas também os educadores sobre a importância da participação das famílias nesse processo
educativo.

MELHORIAS DO RENDIMENTO ESCOLAR ADVINDO DESSA PARCERIA
A educação perpassa tanto o ambiente
escolar quanto o familiar. A parceria entre ambos é fundamental para o sucesso do processo
ensino/aprendizagem dos alunos. Pois, a Escola-família são os suportes básicos que o ser em
formação pode contar para enfrentar desafios
e se desenvolver de forma saudável e integral
(BARTHOLO, 2001).
Quando essa parceria acontece, ocorre não só uma melhoria no que se refere aos
conteúdos curriculares, mas um melhor desenvolvimento do ser humano em sua totalidade,
abrangendo a vida escolar e social. Dentro dessa mesma perspectiva as autoras salientam: “A
parceria família escola é fundamental para que
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ocorram os processos de aprendizagem e crescimento de todos os membros deste sistema,
uma vez que a aprendizagem não está circunscrita à conteúdos escolares” (BARTHOLO, 2001,
p.23).
“A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em pesquisas, como um
dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é, aprendem
mais os alunos cujos pais participam mais da
vida da escola” (LÜCK, 2011, p. 86).
Quando a escola abre espaço e cria mecanismos para que a família participe da vida
escolar do filho, proporciona uma ajuda mútua,
tanto para escola, quanto para família, pois ambas, partilham e dividem responsabilidades referentes ao aprendizado. A família passa a ser
parceira, aliada à escola e aos professores, para
juntos oferecerem um trabalho de envolvimento
e cumplicidade nos assuntos que perpassam o
dinâmico cotidiano escolar. Como descreve Piaget (2007):
Uma ligação estreita e contínua entre os
professores e os pais leva, pois a muita
coisa 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, 2007, p.50).

Portanto, uma boa relação entre a família
e a escola deve estar presente em qualquer trabalho educativo que tenha como principal alvo,
o aluno. A escola deve também exercer sua
função educativa junto aos pais, discutindo, informando e orientando, sobre os mais variados
assuntos, para que em reciprocidade, escola e
família possam proporcionar um bom desempenho escolar e social às crianças.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa utilizou-se de fontes teóricas
que abordam essa temática, base bibliográficas,
artigos e documentos oficiais. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica de cunho
qualitativa descritiva, estudada e elaborada com
base em referenciais teóricos e Leis. Com o intuito de compreender algumas inquietações que
suscitou essa pesquisa.
A pesquisa teve como aportes os trabalhos de Ariés (1981); Paro (2007); Parolin
(2003) Luck (2011); Oliveira (2002) e Vasconcelos (1994) que abordam as temáticas ou questões sobre o assunto em questão discutido neste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados referenciais teóricos, alguns artigos, leis e outros trabalhos científicos que contribuíram para uma
melhor compreensão e análise da temática em
questão. Mediante as constatações apresentadas no desenvolvimento da pesquisa, foi percebido que a integração e a participação não
são processos que se desenvolvem de maneira
automática e espontânea, mas requer esforços
diários, comprometimento e responsabilidade
dos atores envolvidos nesse processo. Sendo
assim, é fundamental que a escola disponha de
uma gestão educacional democrática para que
possa prover mecanismos e estratégias metodológicas no intuito de construir e formar laços de
integração e participação da família no âmbito
educacional.
Sendo assim, essa interação é necessária
e inerente entre as distintas instituições. Mesmo
desempenhando funções específicas, estão ligadas pelo o mesmo objetivo, que diz respeito à
educação da criança. Portanto, esse processo
de corresponsabilidade precisa estar fundamentado na dialogicidade, negociação, confiança,
respeito, reciprocidade e cooperação por ambas
as partes, para que em parceria possam atingir
o objetivo que as duas almejam, que é o desenvolvimento integral e o pleno exercício da cidadania da criança na sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo realizado sobre a temática Escola/família e a melhoria no desempenho do ensino/aprendizagem advindos dessa parceria, relatamos os distintos papéis que ambas desenvolvem no que trata à educação das crianças, e que apesar de terem atribuições
diferentes ambas partilham de um objetivo em comum, que é o pleno desenvolvimento e a
inserção do sujeito na sociedade. Sendo assim, a parceria entre ambas é fundamental para
o sucesso do processo de ensino/aprendizagem dos sujeitos.
Levando-se em consideração esses aspectos, quando a escola abre espaço e cria mecanismos para que a família participe da vida escolar do filho, proporciona uma ajuda mútua,
tanto para escola, quanto para família, pois ambas, partilham e dividem responsabilidades
referentes ao aprendizado. A família passa a ser parceira, aliada à escola e aos professores,
para juntos oferecerem um trabalho de envolvimento e cumplicidade nos assuntos que perpassam o dinâmico cotidiano escolar.
Desta forma, com base na pesquisa teórica e o estudo dos demais documentos, entendemos que a integração e o envolvimento da família no ambiente escolar atualmente são
considerados elementos essenciais para o bom desempenho das instituições de ensino, e
para o desenvolvimento e socialização da criança em seu processo de ensino/aprendizagem, dentro e fora do ambiente escolar. Sendo assim, entendemos que é preciso criar mecanismos inovadores e dispor de uma gestão educacional democrática, para se promover a
efetiva participação e ajuda mútua entre ambas as instituições. Para que ambas, realmente
cumpram suas funções complementares e contribuam para o pleno desenvolvimento e a inserção da criança na sociedade.
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL
RESUMO: O referido artigo objetiva um aprofundamento da temática: O processo de alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental no Brasil. A pesquisa possibilita ao
leitor, a reflexão sobre os possíveis caminhos de se iniciar o processo de alfabetização
de forma que a aprendizagem da leitura e da escrita privilegia a subjetividade da criança,
valorizando assim, suas experiências, compreensões e evoluções como meio de transformação, pois o nosso sistema educacional ainda está voltado para a reprodução do
saber e enfatiza o desenvolvimento do processo de alfabetização como modo de preparação do aluno para a produção de ideias e de conhecimentos por meio de intervenções
pedagógicas que devem ocorrer de acordo com o momento de aprendizagem do aluno,
pois o conhecimento é resultado de um complexo e intrincado processo de modificação,
reorganização e construção utilizado pelos mesmos para assimilar e interpretar os conteúdos escolares. Sendo assim, o objetivo da proposta que aqui se expõe é analisar o
desenvolvimento da alfabetização para instigar nos alunos o desejo e o gosto pela leitura
e pela escrita.

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

A

educação brasileira está muito defasada. O processo de alfabetização nas séries
iniciais do ensino fundamental é um ponto crítico que precisa ser transformado
a partir de muito trabalho, empenho, dedicação e convicção, dos profissionais
da área que precisam estar conscientes de que é possível mudar, pois ao longo de várias
décadas, lentamente, esta realidade está tomando novos rumos.
Pensando neste aspecto, é necessário compreender os fenômenos do desenvolvimento, da aprendizagem e das relações no interior da escola e assim, sabendo ser o papel
primário da escola, dirigir-se no sentido de confrontar o aluno com as conquistas humanas
essenciais e frequentemente refletir porque é primordial que o processo de alfabetização
esteja, desde o início, focalizado em suas várias dimensões (social, psicológica, linguística,
psicomotora, cognitiva e pedagógica) e quais são os meios mais adequados para colocar
em prática a grande capacidade do ser humano de explorar o mundo ao seu redor, pois é
por meio da aprendizagem, que se constrói a mentalidade, que se aguça o imaginário e se
transforma o conhecimento que já existe.
Desta forma, objetivando conscientizar os leitores sobre a importância do processo de
alfabetização para a aquisição e construção do conhecimento na Educação Fundamental e
para auxiliar o trabalho dos educadores que se encontram inseguros quanto à alfabetização,
para que eles realizem suas tarefas de uma maneira bastante significativa e produtiva para
seus educandos, por meio de práticas que ajudem a obter qualidade na aprendizagem dos
alunos para desenvolver o intelecto, incentivando e privilegiando a subjetividade da criança, os procedimentos metodológicos necessários à realização da pesquisa proposta visam
maior compreensão da temática em questão.
Visto que a alfabetização é a chave propulsora da emancipação do indivíduo na sociedade, no primeiro capítulo iremos abordar um pouco da história da educação brasileira
e suas atuais concepções (Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais),
para entendermos melhor este momento e termos como base um ensino mais adaptado ao
aluno, considerando as dimensões social, psicológica, linguística, psicomotora, cognitiva e
pedagógica do processo de alfabetização.
No segundo capítulo, iremos buscar entender porque, mesmo com todas as intervenções possíveis, para que ocorra a aprendizagem, somente a atuação do próprio aluno na tarefa, dará significado ao conteúdo para a construção da aprendizagem, e o desenvolvimento
adequado de suas potencialidades de acordo com sua idade e características, abordando
os níveis estruturais da linguagem escrita (Nível Pré-Silábico, Nível Silábico, Nível Silábico Alfabético e Nível Alfabético) que de acordo com Emília Ferreiro, é um dos recursos que o
professor dispõe para analisar por meio da sondagem, as hipóteses que os alunos ainda não
alfabetizados têm sobre a escrita alfabética.
Com a certeza de que ensinar exige risco, aceitação e rejeição, no terceiro capítulo,
iremos abordar para investigar e propor caminhos possíveis para trabalhar a leitura e a escritura no processo de alfabetização, de forma a desenvolver sujeitos críticos e criativos,
algumas práticas e competências essenciais para que a educação conquiste seus objetivos
mais amplos e assegure esse direito a todas as crianças, por meio de uma prática docente
crítica e educativa com caráter formador, ético e estético, respeitando assim, a natureza do
ser humano, com um movimento dinâmico, entre o fazer e o pensar e o pensar sobre o fazer
por meio da construção e reconstrução de pensamentos e conceitos.
Assim, verificaremos a dimensão da importância de um processo de alfabetização bem
estruturado e a grande influência do educador para o desenvolvimento do mesmo, pois esta
influi na formação do indivíduo e consequentemente da sociedade.
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ALFABETIZAÇÃO EM PROCESSO
Segundo estudos baseados em Ghiraldelli
(2006), a educação até hoje desponta como
um dos principais instrumentos de transformação humana. À medida que os fundamentos
do sistema nacional de educação são questionados, surgem dúvidas acerca da eficácia dos
métodos e procedimentos até então vigentes, e
assim, surgem condições para a busca de novas possibilidades e ações para que a estratégia
seja entendida e aceita como parte indispensável para a promoção de uma educação de qualidade. Este processo é fruto das diversas fases
políticas que consequentemente interferem na
formação do atual Sistema Educacional Brasileiro.
Como expõe Ghiraldelli (2006), com a
chegada dos portugueses e a consequente colonização do Brasil, coube aos jesuítas por cerca
de duzentos anos, o monopólio do ensino escolar, objetivando tornar possível o progresso econômico e propagar a fé católica.
Segundo o autor, o ensino das primeiras
letras durante o Regime Colonial era encargo das
famílias, no entanto as de maior poder aquisitivo,
transferiram este fazer a um parente mais letrado, pois neste período a educação fundamental
não era prioridade porque o ensino jesuítico se
destinava aos jovens basicamente já instruídos.
A partir de 1759, Portugal assumiu a educação. Este período foi rico na formação de intelectuais em nosso país, pois o iluminismo colaborou na diferenciação de pensamentos na
sociedade, mas o sistema de educação ficou
desarticulado. Com isso, surgiu o ensino público
financiado pelo e para o estado, ou seja, sem
finalidade religiosa.
Ghiraldelli (2006) relata que em 1808,
com a transferência da família real portuguesa
para o Brasil originou-se a estrutura do ensino
imperial composta pelo ensino primário, secundário e superior, sendo o ensino primário, a “escola de ler e escrever”.

Em 1821, a Corte voltou a Portugal, um
ano depois que D. Pedro I liderou a Independência e em 1824, outorgou a primeira constituição,
que continha um tópico referente à educação,
em que estava presente a ideia de um Sistema
Nacional de Educação, para que o Império propagasse a educação nas escolas primárias, ginásios e universidades, porém os objetivos propostos por este sistema não estavam de acordo
com as necessidades da sociedade, então foi
adotado o “método Lancaster de ensino” pela
lei de outubro de 1827, em que ocorria a “ajuda
mútua” entre os alunos mais adiantados e os
menos adiantados, chefiados por um inspetor
de alunos que se mantinha em contato com o
professor, em uma situação que revelava a desorganização da educação nacional, deixando
vestígios que perduram até hoje (GHIRALDELLI,
2006).
Com a Proclamação da República em 15
de novembro de 1889, ocorreram diversas manifestações sociais e o crescimento da economia
brasileira que consequentemente interferiram na
formação do atual Sistema Educacional Brasileiro.
De acordo com Ghiraldelli (2006) Francisco Campos, criou o Conselho Nacional de Educação com o Decreto 19.850 em 11 de abril de
1931, que entre outros, reformou o ensino no
país.
Com o crescimento industrial brasileiro a
todo vapor, em 1932, ocorreu a V Conferência
Nacional de Educação com o objetivo de discutir
sobre o ‘‘Plano Nacional de Educação’’ e influenciar os trabalhos da prevista Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreu em 1934 com intensa discussão sobre o problema educacional
e a nova Constituição, que durou pouco tempo,
pois em seu governo, Getúlio Vargas instituiu a
lei maior de 1937, que foi imposta ao país como
ordem legal, com interesses que não privilegiaram a educação (GHIRALDELLI, 2006).
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A Constituição de 1937 fez o Estado abrir
mão da responsabilidade para com a educação pública, uma vez que ela afirmava o Estado como quem desempenharia um papel subsidiário, e não central, em relação ao ensino. O
ordenamento democrático alcançado em 1934,
quando a letra da lei determinou a educação
como direito de todos e obrigação dos poderes
públicos, foi substituído por um texto que desobriga o Estado de manter e expandir o ensino
público:
Constituição de 1934
Artigo 149 – A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e
pelos poderes públicos [...] (CONSTITUIÇÃO de 1937).
Artigo 125 – A educação integral da prole
é o primeiro dever e o direito natural dos
pais. O Estado não será estranho a esse
dever, colaborando, de maneira principal
ou subsidiária, para facilitar a sua execução de suprir as deficiências e lacunas da
educação particular (CONSTITUIÇÃO de
1937).

Também a gratuidade do ensino, conseguida na Constituição de 1934, ficou maculada
na Constituição de 1937:
Constituição de 1934
Artigo 150 – parágrafo único – a) ensino primário integral gratuito de frequência
obrigatória extensiva aos adultos; b) tendência à gratuidade do ensino educativo
ulterior ao primário, a fim de o tornar mais
acessível [...] (CONSTITUIÇÃO de 1934).

Constituição de 1937
Artigo 130 – O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos
para com os mais necessitados; assim,
por ocasião da matrícula, será exigida aos
que não alegarem, ou notoriamente não
puderem alegar escassez de recursos,
uma contribuição módica e mensal para a
caixa escolar (CONSTITUIÇÃO de 1937).

Entre 1942 e 1946, as Leis Orgânicas do
Ensino foram instituídas em seis decretos-leis
que ordenaram o ensino primário (Decreto-Lei
8.529, de 2 de janeiro de 1946), secundário, industrial, comercial, normal e agrícola. Foi uma
reforma elitista e conservadora, mas não incorporou todo o espírito da Carta de 1937. Todavia,
deu um caminho ao desenvolvimento do ensino
público que marcou muito a história da educação brasileira.
Em 1946, tramitou no Congresso Nacional,
a tentativa de formulação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).
Após tramitar por vários anos no congresso, conhecida como Lei 4.024/61, a nossa primeira
LDB teve seu projeto aprovado em 1961, sem se
adequar às necessidades educacionais da época vigente. Em 1962 veio a público o Plano Nacional de Educação (PNE) que foi extinto duas
semanas após a Revolução de 1964.
Ghiraldelli (2006) relata que durante os
dois séculos de ditadura, houve três etapas de
mudanças políticas que influenciaram muito a
educação. Primeiro foram elaboradas as reformas do ensino (de 1964 a 1969 com o governo
dos Generais Castelo Branco e Costa e Silva),
posteriormente as mesmas foram implantadas
com a Lei 5.692/71 (de 1970 a 1974 durante o
governo da junta militar) e depois foram evidenciadas como desastrosas (de 1975 a 1985 com
o governo dos Generais Eugenio Geisel e João
Baptista Figueiredo).
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Tal fato compromete a educação do país,
pois no período pós-ditadura, o Brasil possuía
um sistema educacional destroçado, ineficiente
e sem direção. Ao longo dos anos, a crise educacional foi se agravando, devido às causas estruturais profundas
Ghiraldelli (2006) explica que a democratização do país, a partir de 1985, implicou na
eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte e na elaboração de uma nova Constituição, a
Constituição Federal de 1988, que em seu Art.
6º, definiu a educação como direito social: “São
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição”.
A nova Constituição, ainda que favorecesse velhos hábitos que desgostaram os que
queriam uma maior proteção ao ensino público,
gratuito e laico fornecido pelo estado, por conter
uma série de mecanismos que envolviam verbas públicas, não podia por ela mesma, legislar
no campo mais detalhado da educação, assim
a própria Constituição determinou que se elaborasse uma nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
Promulgada por diversos profissionais da
educação e fruto de longos anos de luta, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) foi o primeiro documento oficial de consistência nacional que visou organizar o sistema educacional
brasileiro.
Favorecendo a necessidade e a importância do processo de alfabetização, no Art. 4º,
inciso I, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional garante:
I – ensino fundamental, obrigatório gratuito, inclusive para os que não tiveram
acesso na idade própria.

E no Art. 32, inciso I, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional promulga:
I – o desenvolvimento da capacidade de
aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do
cálculo.

Com o respaldo da LDB, o atual Sistema
Educacional Brasileiro, de acordo com o Art. 22,
tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe
meios para progredir em estudos posteriores.
Desta forma, para apoiar os sistemas de
ensino no desenvolvimento de propostas pedagógicas de qualidade, na perspectiva de uma
educação para a cidadania, a Secretaria de
Educação Fundamental do MEC elaborou entre
1995 a 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que em sua introdução afirma que objetivando a valorização do conhecimento, nos
últimos anos, “a Pedagogia centrou o processo
de ensino no professor” e o ensino passou a
ter métodos próprios, deixando o processo de
aprendizagem desfocado.
Outros fatores que influenciam na qualidade educacional, são a organização, o funcionamento e os valores da instituição escolar, bem
como as relações com os membros da escola,
que determinam o que e como os alunos aprendem.
Assim, devido à necessidade de aprofundar a discussão sobre propostas didáticas de
alfabetização o Ministério da Educação elaborou
um módulo direcionado para a alfabetização,
que é composto de oito sequências de atividades, anexos com diferentes tipos de subsídios
aos coordenadores de grupo e professores,
orientações para o uso dos programas de vídeo,
textos para os professores, bibliografia básica
comentada, atividades de alfabetização, material
de leitura e pesquisa para uso com os alunos,
sugestões de livros de literatura para o acervo
da escola e amostra da evolução da escrita de
alunos para auxiliar nas intervenções pedagógicas que devem ocorrer de acordo com o momento de aprendizagem do aluno
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Sendo este conhecimento, resultado de
um complexo e intrincado processo de modificação, reorganização e construção utilizado pelos
alunos para assimilar e interpretar os conteúdos
escolares, porém mesmo com todas as intervenções possíveis, para que ocorra a aprendizagem, somente a atuação do próprio aluno na
tarefa, dará significado ao conteúdo para a construção da aprendizagem, porque à medida que
o aluno passa a estabelecer relações entre os
conteúdos escolares e os conhecimentos que já
possui, ocorre à aprendizagem.

A ALFABETIZAÇÃO COMO CONSTRUÇÃO COGNITIVA
À medida que o aluno passa a estabelecer relações entre os conteúdos escolares e os
conhecimentos que já possui, ocorre a aprendizagem porque a criança capta os significados e
se desenvolve a partir do uso e da visualização
dos princípios funcionais em seu cotidiano: “É
vendo a sua fala registrada no plano gráfico que
a criança desperta para a compreensão da natureza da língua escrita, motivando-se pela busca dessa nova forma de expressão.” (FRANCHI,
1988 apud SILVIA M. GASPARIAN COLELLO,
2004, p. 24).
Com o objetivo de levar o aluno a progredir no saber já adquirido, as atividades de ensino-aprendizagem devem ser planejadas para
atender à sua finalidade de permitir que a criança adquira novos conhecimentos.
Desta forma, o educador e a escola devem então, respeitar os saberes adquiridos pelo
educando com o ensino dos conteúdos e aproveitar as experiências para discutir e trazer suas
vivências para o aprendizado em sala de aula,
despertando sua curiosidade e proporcionando
condições favoráveis para que se promova a
construção do conhecimento integral do educando, valorizando suas necessidades e o prazer de
ser sujeito ativo desta construção e levando em
conta que durante a aprendizagem, quanto mais
formos críticos, mais desenvolvemos a curiosidade do educando para reforçar a capacidade
crítica e a criatividade para que ele se torne o
construtor de seu processo de ensino.

De acordo com o referencial curricular nacional para a educação infantil (RCNEI - 1998),
para estimular e desenvolver a aprendizagem no
período de alfabetização é necessário que os
educandos sejam inseridos em um ambiente alfabetizador, ou seja, um ambiente que promova
um conjunto de situações de usos reais de leitura e escrita nas quais as crianças tenham a possibilidade de participar e serem envolvidas em
diversas situações de comunicação por meio de
atividades de exploração dos diversos usos da
escrita e da leitura que tenham função real de
expressão e comunicação.
Segundo Colello (2004) não existem
métodos milagrosos, cartilhas promissoras ou
condutas infalíveis para colocarmos em prática
o complexo processo de alfabetização, pois o
esforço de alfabetizar, não se limita à sua técnica, mas deve necessariamente, considerar as
muitas facetas da aquisição da língua escrita,
assim como as dimensões: social, psicológica,
linguística, psicomotora, cognitiva e pedagógica
do processo de alfabetização.
Para uma melhor compreensão a respeito
da criança e dos processos cognitivos envolvidos na conquista da língua escrita, de acordo
com RCNEI (1998), é aconselhável que se faça
um levantamento inicial para obter as informações necessárias sobre o conhecimento prévio
que as crianças possuem sobre a escrita, a leitura e a linguagem oral, sobre suas diferenças
individuais, sobre suas possibilidades de aprendizagens e para que com isso, se possa planejar a prática, selecionar conteúdos e materiais,
propor atividades e definir objetivos com uma
melhor adequação didática.
A sondagem é um dos recursos que o
professor dispõe para analisar as hipóteses que
os alunos ainda não alfabetizados têm sobre a
escrita alfabética. É um momento em que também o aluno tem a oportunidade de refletir enquanto escreve, com ajuda do adulto. Por meio
da sondagem podemos perceber se o aluno faz
ou não relação entre fala e escrita.
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É de grande valia, para o professor, realizar
essas sondagens no decorrer do ano, no mínimo
três vezes, pois permite conhecer a evolução do
aluno. Trata-se de uma avaliação diagnóstica do
processo de aprendizagem do sistema alfabético,
não é uma estatística, é o retrato do momento que
foi realizada e que pode mudar de um dia para o
outro.
Para entendermos melhor como proceder
com a sondagem, devemos conhecer os Níveis
Estruturais da Linguagem Escrita, que de acordo
com Emília Ferreiro (1988), podem explicar as diferenças individuais e os diferentes ritmos dos alunos, auxiliando o trabalho a ser desenvolvido pelo
educador.
De acordo com a autora, os Níveis Estruturais da Linguagem Escrita são: nível pré-silábico;
nível silábico, com e sem valor sonoro; nível silábico- alfabético; nível alfabético.
De acordo com Ferreiro, o diagnóstico deve
ser feito por meio de um ditado, devendo-se observar os seguintes critérios:
• A sondagem deve ser individual;
• Escolher para a realização do ditado,
uma relação de quatro palavras, preferencialmente do mesmo campo semântico e uma frase que as contenham;
• A relação de palavras deve ter uma palavra polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba, sendo ditadas
nesta ordem;
• Deve-se evitar repetição de letras nas palavras.
• Não se deve ditar as palavras “silabando”;
• Deve-se informar ao aluno do que se trata a lista e o ditado, fixando bem que ele
deve escrever do jeito que sabe;
• Para alunos não alfabéticos, solicitar que
escrevam com letra tipo bastão;
• Deve-se registrar a data da sondagem;
• Iniciar o ditado pelo nome do aluno;
• Cada palavra ditada deve ser escrita e
imediatamente acompanhada da leitura
do aluno;
• Realizá-la periodicamente registrando no
mapa da classe, pois uma única sonda-

gem não possibilita verificar o desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno
em relação a ele mesmo e em relação
ao grupo-classe (FERREIRO, 1988).
A sondagem tem por finalidade levantar dados para o planejamento de futuras atividades de
ensino-aprendizagem e seus resultados favorecem
a atenção mais individualizada ao educando, sendo assim, distinguir-se da atividade de avaliação,
pois sua finalidade está voltada para o desenvolvimento mais amplo, procurando detectar que conhecimento o educando está construindo e de que
forma, para que a partir dos resultados, sejam planejadas e aplicadas novas atividades enquanto o
objetivo das atividades de avaliação é diagnosticar
o que a criança é capaz de resolver sozinha: “É
possível aproveitar as inúmeras ocasiões em que
as crianças falam, lêem e escrevem para se fazer
um acompanhamento de seu progresso” (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL para a educação infantil, 1998, vol. 3).
O referencial curricular nacional para a educação infantil (1998) expõe que a avaliação deve
ser formativa, sistemática e contínua ao longo de
todo o processo para que o professor possa obter dados sobre a aprendizagem de cada criança,
reorientar sua prática e elaborar seu planejamento
propondo situações capazes de gerar novos avanços na construção do conhecimento.
As formas de avaliação devem se tornar
referências que permitam analisar o avanço dos
alunos dentro do processo, considerando as manifestações que não são lineares, nem idênticas
entre as crianças e que as situações de avaliação
devem acontecer em atividades contextualizadas
para que qualquer pessoa possa observar a evolução e o desenvolvimento das crianças, auxiliando
no que for preciso à partir do ponto em que se
encontram.
Sendo assim, a devolução do processo de
aprendizagem à criança é importante, pois cada
passo dessa conquista depende das condições
que o educando tem para testar as suas hipóteses, surpreender-se com os resultados e encontrar
bons motivos para substituir suas concepções iniciais por outras mais elaboradas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

processo de alfabetização que de acordo com os parâmetros de educação
nacionais devem ocorrer nas séries iniciais do ensino fundamental não se desenvolve espontaneamente no indivíduo, é um processo que ocorre quando é
ensinado intencional e explicitamente.
Para obter qualidade na aprendizagem e buscar a solução para a grande problemática
da alfabetização, que é a base da educação, o professor deve respeitar cada etapa da construção do conhecimento do aluno, que precisa estar envolvido e empenhado no processo,
pois o ensino por si só não garante a alfabetização.
O professor não pode nem deve acreditar em uma metodologia especial, mas na sua
experiência, fundamentada por sua competência pedagógica. É ele quem, observando seus
alunos, refletindo sobre sua prática e aprofundando seus conhecimentos sobre leitura e
aprendizagem, pode compreender e atender às necessidades, as dificuldades e ao interesse
de cada aluno em um dado momento.
Quando se busca um bom desempenho no desenvolvimento do processo de alfabetização é necessário acrescentar à reflexão sobre conceitos e métodos uma reflexão sobre
o objetivo almejado e levar em consideração os conhecimentos, valores e necessidades
infantis para atender o aluno como um todo, garantindo a ele a possibilidade da autêntica
expressão, da manifestação de si e do intercâmbio com os outros.
Nessa perspectiva, o ensino intelectualista cede lugar para uma formação global, na
qual os aspectos cognitivos, afetivos e sociais de cada um serão efetivamente respeitados
enquanto molas propulsoras do desenvolvimento pessoal que será o vínculo de inserção do
indivíduo na sociedade.
Contudo, podemos concluir que o conteúdo desta pesquisa alcançou seus objetivos
e explicitou a complexidade do processo de alfabetização que atualmente precisa buscar
uma proposta curricular engajada em aspectos críticos que visa à criança como ser social e
transformador.
Alfabetizar com maestria é essencial para que a educação conquiste seus objetivos
mais amplos e assegure um futuro mais promissor para nossas crianças.
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ALFABETIZAÇÃO: ENTRE A HISTÓRIA E A ATUALIDADE
RESUMO: A alfabetização é apreendida como parte da educação formal, embora não ocorra apenas nela. Atualmente entendemos que a alfabetização é dividida em fases que se
fazem necessárias para que a criança consiga aprender a ler e escrever de forma efetiva,
pensando nessas questões. Busquei compreender dentro da história da educação como
o processo de alfabetização aconteceu em determinado período, e como foi importante
a chegada da imprensa no Brasil. Ainda assim, foi exemplificado o significado de alguns
dos métodos utilizados, bem como a importância das cartilhas e a busca por uma breve
compreensão da alfabetização. Dessa forma, a presente pesquisa não se esgota, mas
busca colaborar com a temática sobre a educação.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação; Escola; Livros; Autores.
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INTRODUÇÃO

C

omo educadora, compreendo que a alfabetização faz parte da educação escolar e se constitui como essencial para o processo educativo da criança, esse
processo de aprendizagem passa por etapas diversas e o avanço depende de
diversos fatores, e a sua importância tem grande significado para os professores, pais e principalmente para os alunos.
Muito da alfabetização caracteriza aquilo que as crianças alcançarão em seu futuro,
independente se irão prosseguir em seus estudos para a universidade e/ou somente para o
mercado de trabalho. A excelência no processo pode abrir portas ou fechá-las, por isso que
esse tema tem sido muito relevante há séculos.
O presente artigo se pauta em uma breve história da alfabetização, na certeza de que
compreender o passado nos ajuda a refletir sobre o presente e projetar o futuro, é assim que
muitos educadores e pesquisadores da área têm buscado melhores resultados sobre tudo o
que envolve a educação.
Por se tratar de um tema amplo, não há a pretensão de esgotar o assunto, mas sim colaborar para as pesquisas acadêmicas sobre o tema. Com isso, a presente pesquisa propõe
uma breve compreensão de como a alfabetização se deu no processo histórico e de como a
entendemos atualmente. Dessa forma, compreender o sistema que rege a leitura e a escrita
é poder colaborar para a educação das crianças em processo de alfabetização.
Por atuar diretamente com a educação, e verificar que muitos alunos terminam o ensino
fundamental das séries iniciais com dificuldades na leitura e na escrita, inquietou-me entender
como a alfabetização se constituiu nos moldes atuais e assim poder colaborar com o ensino
aprendizagem dos mesmos.
Assim, como objetivo geral pretende-se: Compreender como o sistema da alfabetização foi modernizado e reinventado no decorrer da história e como ela é abordada nos dias
atuais. E, como objetivos específicos: compreender o processo histórico da alfabetização;
identificar os significados da alfabetização e colaborar com estudos sobre a alfabetização.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

554

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

UM BREVE RELATO DA HISTÓRIA
DA ALFABETIZAÇÃO
Ensinar a ler e escrever sempre nos remete ao livro didático, hoje temos editoras diversas
que se empenham na nobre arte de publicar livros, porém, embora a imprensa tenha sido inventada em 1430 por Johann Gutemberg, temos
na história do Brasil um grande vácuo editorial
desde a sua descoberta em 1500, até meados
do século XIX após a mudança da corte portuguesa para o Brasil em 08 de março de 1808, é
neste momento que finalmente o príncipe regente dom João institui a Impressão Régia no Rio
de Janeiro . De acordo com Abreu (2010), era
proibido ter pressa e consequentemente editoras no país.
Com a chegada da corte portuguesa no
Brasil que trouxe à primeira imprensa tanto a história do jornalismo, quanto da educação brasileira estavam prestes a mudar, porém não bastava
apenas ter uma prensa no país, agora era necessário uma autorização para que se pudesse
imprimir em território nacional, que até então era
colonial. Assim,
No dia 13 de maio de 1808, encerrou-se
um longo período de interdição à publicação de impressos no Brasil, com um decreto assinado pelo príncipe regente dom
João instituindo a Impressão Régia no Rio
de Janeiro. Durante o século XVIII, houve
algumas tentativas de estabelecer tipografias, mas todas malograram [...] (ABREU,
2010, p. 41)

Com a autorização da corte portuguesa
para que pudesse haver impressão e publicações em território brasileiro, demorou a se formar um nicho editorial no país embora “[...] ainda restam consideráveis dúvidas sobre a sua
produção, bem como sobre os responsáveis
pelos primeiros livros brasileiros [...]” (ABREU,
2010, p. 42).

Estava criada por decreto, a Impressão
Régia, mas ainda não estava permitido,
em caráter geral, o estabelecimento de
tipografias, já que cabia “exclusivamente” à casa oficial publicar documentos,
papéis e livros, o que lhe garantia o monopólio da impressão no Brasil (ABREU,
2010, p. 41).

A corte portuguesa, embora autorizasse a
impressão no país, detinha o monopólio sobre a
impressão, tanto de documentos oficiais, quanto
de livros, no entanto, somente o Rio de Janeiro
tinha a imprensa:
Em 1821, encerrou-se o monopólio da Impressão Régia no Rio de Janeiro e diversificou-se ainda mais o conjunto de editores e as possibilidades de impressão.
Começaram a surgir diversas tipografias,
como a Nova Tipografia e a de Moreira
e Garcez, aberta nesse mesmo ano. Em
seguida, em 1822, surgiram outras quatro [...]. Nas primeiras décadas do século
XIX, outros estados brasileiros fundaram
suas oficinas tipográficas [...]. A partir da
independência, as diversas províncias
passaram a contar com tipografias ali instaladas [...] (ABREU, 2010, p. 65)

A partir de 1821, quando finalmente o
país pôde se desenvolver em matéria de imprensa, as publicações nacionais oportunizaram o
desenvolvimento da leitura no Brasil, já que antes os livros eram importados principalmente de
Portugal. O mais importante é que houve espaço
para publicações na área da educação. E São
Paulo ficou conhecida na década de 1970 e 80
como “a cidade dos livros didáticos brasileiros”.
Isso ocorreu,

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

555

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

[...] por causa da grande concentração
de editoras que se especializaram nesse
segmento. Tal vocação editorial, no entanto, teve início no final do século XIX, com a
expansão da escola pública elementar no
estado e com o consequente e substantivo aumento da produção de livros escolares [...], (RAZZINI, 2010, p. 101-102).

Devido à grande expansão de editoras no
país, e principalmente em São Paulo, já em meados do século XIX, muitos professores escreveram livros didáticos, e nas escolas finalmente os
livros ganharam o seu espaço,
Foi, entretanto, ao longo do século XIX,
sobretudo na segunda metade, período
considerado em alguns países europeus
como o da “universalização” da educação escolar [...] que a escola primária
conheceu uma expansão sem precedentes, o que criou grandes demandas para
a indústria e o comércio, os quais foram
se especializando para enfrentá-las, oferecendo produtos cada vez mais adaptados
ao uso escolar (RAZZINI, 2010, p. 101102).

Embora não pareça, mas a autorização de
uma imprensa no país foi de suma importância
para o desenvolvimento da educação, se atualmente não conseguimos enxergar educar sem
livros, era assim que a escassa educação no
Brasil se dava. Com os avanços e a produção
de cartilhas para alfabetizar, a educação brasileira foi aos poucos se modernizando. No entanto,
havia uma disputa pela hegemonia dos métodos
de alfabetização:
[...] um processo de disputa por hegemonia de tematizações e concretizações. O
final da década de 1870 e a década de
1880, sobretudo na província de São Paulo, são momentos ricos de efervescência
de ideias inovadoras em relação ao ensino da leitura e à nacionalização do material didático (MORTATTI, 2000, p. 51).

De acordo com a autora, houve uma incansável busca tanto para dominar o mercado
de livros didáticos, quanto para ser o autor do
método de alfabetização mais eficaz. A autora
cita escritores brasileiros como Machado de Assis e Gonçalves Dias que relatam os graves problemas de alfabetização do país, pois somente
30% sabiam ler e desses, 90% não sabiam ler
letra de mão (p. 46),
[...] Silva Jardim destaca as peculiaridades em relação ao que se vinha produzindo até então: uso da letra de imprensa,
do caracter tipográfico redondo e de dois
tipos de letras – liso e lavrado – para distinguir as sílabas; aceitação do “progresso da silabação de ensinar o alfabeto por
partes”, propondo uma dificuldade por
lição, “atendendo à classificação fisiológica dos sons da voz humana, como único
fundamento racional da distribuição das
letras”; e dedução do nome das letras'
pelo seu valor na confecção dos vocábulos, partindo, na classificação das letras,
“ das mais geraes e mais simples para
as mais especiais e mais complicadas;
numa generalidade decrescente e numa
complicação crescente, segundo a verdadeira lei da classificação scientifica (MORTATTI, 2000, p. 64).

O excerto acima revela traços da educação brasileira, em que se ensinava a ler por meio
de cartilhas que eram impressas com letras de
imprensa, com algumas pequenas modificações
que mostrasse ao aluno qual letra era vogal, e
qual era consoante. Também é possível compreender que um dos métodos de ensino usava o
método da silabação, a fonética e a progressão,
em que cada lição fica mais difícil conforme os
avanços dos alunos.
A alfabetização foi sendo construída e
desconstruída no decorrer da história, cada governo, educador, escritor, editor dentre outros,
buscando o seu quinhão para ficar marcado na
história da educação como aquele que alcançou
êxito em se tratando de melhor método de alfabetização do país:
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

556

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Essas disputas têm seu ponto de convergência e sua face mais visível e mobilizadora na questão dos métodos de alfabetização, que, desde então até os dias
atuais, torna-se objeto de tematizações,
normatizações e concretizações e locus
privilegiado, em que se manifesta a recorrência discursiva da mudança, indicadora
de uma tensão permanente entre os autodenominados “modernos” e aqueles a
quem esses modernos denominam “antigos” (MORTATTI, 2000, p. 22).

Nesse sentido, Mortatti (2000, p. 22) afirma que entre a ruptura de um método e outro,
havia “disputas pela hegemonia de projetos para
o ensino da leitura e da escrita em estreita relação com projetos políticos e sociais emergentes”. Uma rápida pesquisa sobre teorias educacionais mostra que aquilo que é aparentemente
novo, muitas vezes se repete, porém em moldes
atualizados.
A disputa segundo a autora colocava o
anterior no patamar de “antigo” e “tradicional”, e
o atual como “novo” e “moderno”. Assim, cada
novo projeto visava à alfabetização, mas, sobretudo, uma disputa pelo poder e também por
questões financeiras, visto que o método utilizado garantiria ao autor a produção de cartilhas
e distribuições nas escolas, e não diferente de
hoje, as editoras brigam pela preferência das escolas e assim conseguirem lucrar com os seus
livros.
No decorrer da história da educação
compreendemos que diversos educadores buscaram por algo que fizesse sentido para a alfabetização do Brasil, para isso tinham que estar
atentos com o que vinha da Europa e dos EUA.
A cada “novo” método chamado de “moderno”,
as inquietações continuam sendo as mesmas do
passado, e constituem tema de pesquisas, pois
é preciso entender o que dá certo para a realidade de cada cidade do país.

Os livros didáticos de meados do século XIX e XX comumente chamados de cartilhas,
foram muito utilizados na história da educação
brasileira, ultrapassou o século XIX e ganhou
notoriedade no século seguinte, sendo alguns
utilizados até hoje, como a cartilha “Caminho Suave” que foi escrita por Branca Alves de Lima,
que teve editora própria tempos depois. De
acordo com Mortatti (2000, p. 207) a autora da
cartilha desejava contribuir “para a extinção do
analfabetismo em nossa Pátria”.
As cartilhas se constituíam entre sintéticas, analíticas e mistas. Para compreender um
pouco mais sobre o método sintético e o analítico, recorremos ao dicionário Ceale (Centro de
Alfabetização, Leitura e Escrita) da Faculdade de
Educação da UFMG .
O método sintético de alfabetização (alfabético e soletração; fônico ou fonético) é aquele
que ensina da parte para o todo. Nesse processo o aluno primeiro aprende as letras do alfabeto, primeiro em ordem e depois deve reconhecer
as letras fora de ordem, em seguida as sílabas,
e desta forma a aprendizagem continua até que
possa formar palavras e finalmente as frases. No
final do século XIX o educador Abílio César Borges publica o livro “Primeiro livro de leitura”, que
foi um dos mais editados no país.
O Método analítico é aquele que vai do
todo para as partes, porém sua origem está associada às unidades de significados em que a
criança aprende por meio da memorização, as
palavras são associadas a imagens. No Brasil
os educadores do século XIX e início do XX, Arnaldo de Oliveira Barreto e João Köpke foram
grandes divulgadores do método.
Em meados do século XX outros métodos
de ensino surgem em todo o mundo, educadores e psicólogos buscam trajetos para melhor
entender o funcionamento da alfabetização e assim proporem novas formas de ensinar. A alfabetização se torna objeto de estudo. Dessa forma,
estudos de teóricos como Vygotsky e Piaget ganham visibilidade ao propor novas pedagogias,
como o construtivismo e o sócio construtivismo.
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

557

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Mortatti afirma que mais uma vez temos a
disputa pela hegemonia do novo,
[...] esse fenômeno encontra-se diretamente relacionado com a apropriação e
incorporação do discurso acadêmico pelo
discurso oficial. O principal efeito dessa
função catalisadora pode ser depreendida de uma quase total coincidência entre
tematizações e normatizações sobre alfabetização. Mediante a busca de respostas
didático-pedagógicas coerentes com a
necessidade formulada de superação dos
problemas sócio-político-educacionais da
época [...] (MORTATTI, 2000, p. 253).

Ainda assim, de acordo com a autora,
[...] a cartilha e os métodos tradicionais
de ensino, no entanto, continuam a ser
amplamente utilizados, explícita ou disfarçadamente, nas classes de alfabetização
da rede pública de ensino paulista, distanciando-se do discurso oficial-acadêmico,
dele, porém, utilizando-se os escritores didáticos para justificarem as propostas didáticas contidas em suas cartilhas (MORTATTI, 2000, p. 254-255).

Enquanto as pesquisas tentam trazer o
“Novo”, ainda há resistência por parte de muitos
educadores que se “agarram” ao que conhecem
e entendem que é o que dá certo, fechando-se
para as atualizações. De acordo com a autora,
muitas pesquisas de universidades paulistas se
engajaram para divulgar as novas ideias sobre
alfabetização, fosse por meio de artigos, ou de
coletâneas.
Nessa linha de pensamento, Emília Ferreiro e Ana Teberosky despontam em meados dos
anos 1980 com o lançamento do livro “psicogênese da língua escrita”. “essa nova teoria busca
explicar, [...] a aquisição da língua escrita pela
criança como um processo psicogenético, que
se inicia antes da escolarização [...] (MORTATTI,
2000, p. 264).

Tais estudos, de acordo com a autora,
apresentaram-se como uma “revolução conceitual” se comparado com outros métodos
de alfabetização considerados tradicionais. “O
construtivismo, enquanto fundamento teórico
para a alfabetização, é assumido oficialmente
pelo Estado de São Paulo. Com base na teoria
construtivista são oferecidos inúmeros cursos
de capacitação aos docentes da rede estadual
(MORTATTI, 2000, p. 268).
A luta pela hegemonia sobre a alfabetização foi importante em todo o processo, pois com
os avanços nos estudos diariamente, professores e pesquisadores se dispunham em alcançar
êxito no ensino e aprendizagem do aluno.

O QUE É A ALFABETIZAÇÃO?
Com o decorrer da história da alfabetização, e das diversas formas de pesquisas sobre o
tema, a pergunta que fica é: Afinal, o que é alfabetização? Os sistemas de alfabetização têm um
objetivo em comum, produzir bons leitores que
“é um desafio para a escola em todas as partes
do mundo” (CARVALHO, 2010, p.9).
Outro objetivo, de acordo com a autora, é
a compreensão. Porém o processo que envolve
a alfabetização não deve ser mecânico:
Aprender a ler como se a leitura fosse um
ato mecânico, separado da compreensão, é um desastre que acontece todos
os dias. Estudar palavras soltas, sílabas
isoladas, ler textos idiotas e repetir sem
fim exercícios de cópia resulta em desinteresse e rejeição em relação à escrita
(CARVALHO, 2010, p.11).

A autora aborda um tema que retrata um
pouco da realidade de algumas escolas, que ensinam de maneira mecânica, sem se atentar às
reflexões necessárias sobre o texto, independentemente de seu gênero:

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

558

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

A maneira pela qual o alfabetizador encara o ato de ler determina, em grande parte, sua
maneira de ensinar. Praticamente todo o trabalho
de alfabetização em nossas escolas (seja qual
for o método adotado) parte do pressuposto de
que o importante é ensinar o mecanismo da decodificação, porque depois a compreensão virá
automaticamente (CARVALHO, 2010, p.11).
As experiências vividas pelo educador refletem em seu modo de ver a educação, e influenciam o seu trabalho. De acordo com Colello
(2004a, p. 107) a alfabetização está:
[...] longe de ser a apropriação de um código, envolve um complexo processo de
elaboração de hipóteses a respeito da representação lingüística; os anos que se
seguiram, com a emergência dos estudos
sobre o letramento, foram igualmente férteis na compreensão da dimensão sociocultural da língua escrita e de seu aprendizado (COLELLO, 2004a, p. 107).

De acordo com a autora, o sistema de alfabetização é entendido como sistematização da
aquisição de um código relacionado entre fonemas e grafemas. Dessa forma, ser alfabetizado
empreende em saber diferenciar sons e letras, e
não necessariamente saber ler e escrever:
[...] como a aquisição de um código baseado na relação entre fonemas e grafemas.
Em uma sociedade constituída em grande
parte por analfabetos e marcada por reduzidas práticas de leitura e escrita, a simples consciência fonológica que permitia
aos sujeitos associar sons e letras para
produzir/interpretar palavras (ou frases
curtas) parecia ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do analfabeto (ibidem).

É nessa direção que a obra de Paulo Freire leva o professor a refletir em sua famosa frase: “A leitura do mundo precede a da palavra”,
para o educador, não basta apenas ensinar que
“Ivo viu a uva”, é preciso contextualizar, ensinar o
aluno a pensar nas condições do texto tal como:
Quem é Ivo? Quem produz a uva? Como ela é

plantada? De quem é a plantação? Neste sentido, o educando deve ser pensado em seu contexto social, só assim a alfabetização fará sentido para a sua vida.
Dentro desta perspectiva Maciel e Lúcio
(et al. 2009, p. 15) afirmam que: “Freire chama
a nossa atenção para o fato de que não basta
simplesmente dominar a escrita como um instrumento tecnológico. É preciso considerar possíveis consequências políticas da inserção do
aprendiz no mundo da escrita”.
Para as autoras a alfabetização é um ato
político, pois favorece ao aluno uma “leitura crítica das relações sociais e econômicas”. É neste
sentido que a alfabetização perpassa o simples
desvendar de um símbolo gráfico, ela só faz sentido se o aluno também lê o mundo por meio
das palavras. Em outros termos, é quando a alfabetização se transforma em letramento:
Durante muito tempo a alfabetização foi
entendida como mera sistematização do
“B + A = BA”, isto é, como a aquisição
de um código baseado na relação entre
fonemas e grafemas. Em uma sociedade
constituída em grande parte por analfabetos e marcada por reduzidas práticas
de leitura e escrita, a simples consciência
fonológica que permitia aos sujeitos associar sons e letras para produzir/interpretar
palavras (ou frases curtas) parecia ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do
analfabeto (COLELLO, 2004b).

Se hoje compreendemos que não é mais
válido ensinar que “B + A = BA” é porque temos
avançado no que diz respeito às pesquisas sobre a educação, dessa forma precisamos sempre estar atentos aos avanços nas pesquisas
não somente sobre educação, mas também das
áreas correlatas:
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Com o tempo, a superação do analfabetismo em massa e a crescente complexidade de nossas sociedades fazem surgir
maiores e mais variadas práticas de uso
da língua escrita. Tão fortes são os apelos
que o mundo letrado exerce sobre as pessoas que já não lhes basta a capacidade
de desenhar letras ou decifrar o código
da leitura. Seguindo a mesma trajetória
dos países desenvolvidos, o final do século XX impôs a praticamente todos os
povos a exigência da língua escrita não
mais como meta de conhecimento desejável, mas como verdadeira condição
para a sobrevivência e a conquista da cidadania (Idem).

ta de “alfabetização” (nascida em oposição às práticas tradicionais, a partir dos
estudos psicogenéticos dos anos 80), o
processo de alfabetização incorpora a experiência do letramento e este não passa
de uma redundância em função de como
o ensino da língua escrita já é concebido
(COLELLO, 2004b).

Apesar do termo “letramento” ter ganhado
notoriedade em nosso país, não podemos deixar de lado os avanços sobre as pesquisas em
alfabetização, ou corremos o risco de alfabetizar
pela fonologia, assim elas devem estar aliadas
e serem trabalhadas juntas (COLELLO, 2004b).

Com os avanços e modernização da sociedade, ler e escrever tornou-se essencial para
os países que buscam o desenvolvimento. Embora seja possível fazer muita coisa sem saber
ler e escrever, tantas outras tornam-se cada vez
mais difíceis, principalmente o acesso e o uso
das novas tecnologias.

Quando a alfabetização ocorre junto com
o letramento, o educando ouve histórias, observa cartazes, convive com práticas de troca de
correspondências dentre outros, porém em ambientes cuja prática de leitura e escrita é reduzida, os educandos só vivenciaram essas práticas
de letramento na escola quando houver o início
de alfabetização (COLELLO, 2004b).

Segundo Colello (2004a, p. 111) “a independência e interdependência entre alfabetização e letramento” pode ser um processo paralelo
do letramento, isso porque existem pessoas que
são letradas, porém, que não são alfabetizadas,
são indivíduos que, não possuem as capacidades da leitura e da escrita, mas que “compreendem os papéis sociais da escrita, distinguem os
gêneros ou reconhecem as diferenças entre a
língua escrita e a oralidade”, também há o caso
de pessoas que são alfabetizadas e pouco letradas, neste caso, dominam a escrita, mas “pouco
vislumbram suas possibilidades de uso”:

Colello afirma que a discussão conceitual entre alfabetização e letramento é constatada
entre alguns estudiosos. Na linha progressista
dos anos 1980, o processo de alfabetização incorpora a experiência do letramento e este não
passa de uma redundância em função de como
o ensino da língua escrita já é concebido. (Ibidem). Separar a alfabetização do letramento é
um 'retrocesso', porque representa a volta da tradicional compreensão instrumental da escrita”.
Dessa forma, a alfabetização deve estar aliada
com as práticas sociais de língua escrita. Deve
haver um equilíbrio entre ambos,

Tendo em vista a independência e a interdependência entre alfabetização e letramento (processos paralelos, simultâneos ou não, mas que indiscutivelmente se
complementam), alguns autores contestam a distinção de ambos os conceitos,
defendendo um único e indissociável processo de aprendizagem (incluindo a compreensão do sistema e sua possibilidade
de uso). Em uma concepção progressis-

Porque alfabetização e letramento são
conceitos freqüentemente 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: por outro lado, a aproximação é necessária por-
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que 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 apud COLELLO,
2004, p. 112).

Embora alfabetização e letramento por
vezes sejam separados para conceituar uma
pessoa que lê, mas que não é letrada, ou que
é letrada, mas não lê, é preciso pensar nestes
termos não como distintos entre si, mas como
algo indissociável, pois alfabetizar e letrar e vice
e versa.
A confusão entre os termos leva o professor a separar o momento de “alfabetizar” com o
momento de “letrar”, porém, é preciso que haja
uma consciência de que ambos devem ser trabalhados em conjunto. Na hora de ler uma história o educando também participa do processo
de alfabetização, principalmente quando escreve
o nome do livro e da autora em seu caderno.
Quando o professor ensina a escrever o
nome das personagens da história. Tudo é um
conjunto de fatores que propiciam ao ensino da
leitura e da escrita do educando. Tais práticas
devem ser refletidas em conjunto com o corpo
docente, para que façam sentido dentro do contexto social em que o educando está inserido:

Na alfabetização, quando se aprende e
ensina o código alfabético (as relações
entre letras e sons), a primeira forma de
explorar os materiais escritos é deixar os
alunos entrarem em contato com o material – folhear, manusear, olhar as ilustrações. Sem pressão, sem censura, sem
cobrança, as crianças conhecem o toque,
o peso, a cor e o cheiro de livros, revistas e jornais. É um primeiro conhecimento
que se faz pelos sentidos, pela afetividade
e pelo intelecto (CARVALHO, 2010, p.14).

Os alunos devem entender os motivos
pelo qual devem aprender a ler, devem diariamente explorar os diversos tipos de textos e
compreender a sua função social, e tudo isso
deve acontecer de maneira natural, para que ele
se sinta motivado a descobrir a leitura e a se
maravilhar com cada avanço.
Ao refletirmos sobre os processos da alfabetização e os seus avanços, entendendo que o
letramento e a alfabetização devem fazer parte
do cotidiano do aluno, ele passa a formar um
aluno crítico do ponto de vista de que este aluno
vai pensar sobre o mundo ao seu redor e assim
agir socialmente sobre ele.

ao permitir que as pessoas cultivem os
hábitos de leitura e escrita e respondam
aos apelos da cultura grafocêntrica, podendo inserir-se criticamente na sociedade, a aprendizagem da língua escrita
deixa de ser uma questão estritamente
pedagógica para alçar-se à esfera política, evidentemente pelo que representa o
investimento na formação humana (SOARES apud COLELLO, 2004).

Além de aprender a ler e a escrever, se faz
necessário que a criança entenda as suas funções e necessidades, é a partir de sua educação
que ela pode se enxergar como um ser político e
que pode agir e transformar a sociedade em que
vive e conquistar os avanços necessários para
que tenhamos um país melhor,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo histórico não se distingue do presente e nem do futuro. Para entender um
pouco sobre a alfabetização, inquietou-me compreender um pouco da sua história, embora
não houvesse como destrinchar tal tema nesta pesquisa.
Compreender um pouco sobre a história da alfabetização, nos leva a perceber quão
importante ela é, e o quanto que educadores e pesquisadores do Brasil e do mundo no decorrer da história tem tentado compreendê-la para que alunos de diferentes lugares tenham
êxito em seus estudos.
Tal pesquisa compreende que a institucionalização da imprensa no país, corroborou
para que o acesso aos materiais didáticos fosse possível não somente aos professores, mas
também aos alunos, com o advento da cartilha e de livros voltados exclusivamente para a
leitura escolar.
Não nos cabe fazer interferências sobre a eficácia de tais materiais, mas nos ajuda a
refletir que foi um pontapé inicial para que de fato o Brasil se tornasse, por assim dizer, um
país que caminha no combate ao analfabetismo. E tais tentativas refletem nos dias atuais,
pois temos a obrigatoriedade do ensino, em que todas as crianças têm o direito de estudar,
e esse direito deve ser assegurado pela família e pelo Estado como consta no ECA.
Podemos entender todo esse processo da história da alfabetização como uma junção
de esforços conjuntos para garantir êxito escolar, e tais esforços são difundidos entre, educadores, autores, editoras e autoridades competentes a pensar sempre nas necessidades
da sociedade a quem serve, visto que o que é primordial para um país e, ou, Estado, não é
para o outro.
Ainda há muitos processos pela frente, mas seguimos na certeza de que educadores
do país inteiro, dos que passaram, dos que estão e dos que virão, sempre lutaram por melhorias e pela igualdade de condições na educação do país.
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O QUE AS CRIANÇAS ESTÃO APRENDENDO DURANTE O
ISOLAMENTO SOCIAL?

RESUMO: O isolamento social proveniente da pandemia do covid-19 trouxe impactos ao desenvolvimento dos discentes em relação ao aprendizado, contudo nesse período também
ocorreram aprendizagens pouco mencionadas. Um olhar interdisciplinar revela aprendizagens que podem ser úteis para a retomada das aulas presenciais, e devido a isso o presente artigo buscou analisar, através de levantamento bibliográfico, as principais aprendizagens dos alunos durante o isolamento através de situações do seu cotidiano e sua
possível relevância para o ambiente escolar no retorno às escolas. Os estudos apontaram
como aprendizados: valorização do contato físico, de laços familiares e da própria vida;
melhor autogestão emocional; fortalecimento da relação escola-família e da comunicação
entre as partes; noções de autocuidado, saúde e higiene; autonomia na execução e organização de atividades, gestão do tempo e resolução de problemas cotidianos; resiliência
e maior atuação parental no desenvolvimento dos alunos; formação de visão crítica sobre
o cenário político-social diante da crise, empatia e solidariedade diante da adversidade.
Outro aspecto relevante seria o letramento científico e desenvolvimento da habilidade de
tratamento da informação, favorecidos pela ampla cobertura de assuntos relacionados ao
vírus, tornando o conhecimento contextualizado com o momento vivido, e por isso mais
atrativo. Alunos e professores adquiriram aprendizagens significativas no período de isolamento social, sendo possível durante a retomada das aulas presenciais associar o currículo aos conhecimentos, vivências e habilidades resultantes do cotidiano da quarentena.
Concluiu-se que um ensino contextualizado com a realidade e atrelado a aprendizagens
práticas será fundamental para retomar o ensino presencial após a pandemia.
Palavras-chave: Pandemia; Impactos na Aprendizagem; Competências
Socioemocionais; Autocuidado; Fake News.
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INTRODUÇÃO

N

o atual quadro de pandemia, uma das maiores preocupações da sociedade,
além da busca por uma vacina que possa conter o vírus, tem sido a educação e
como os impactos causados pelo distanciamento social e o consequente fechamento das escolas serão trabalhados em um possível retorno das aulas presenciais.
Os estudos (Almeida & Dalben,2020; Barcellos et. al., 2020; Guizzo et. al., 2020), em
sua maioria, focam no desenvolvimento cognitivo dos educandos, apontando os prejuízos
causados pela pandemia para os mesmos, porém pouco se fala das demais aprendizagens
que os educandos estão adquirindo ao longo deste período.
Guizzo et. al. (2020, p.5) ressalta que “sem as escolas, tem-se a impressão de que o
mundo parou”, apontando para a visão restrita da maioria da população sobre a educação e
aprendizagem.
O ambiente escolar é visto como o ponto de partida para a construção de uma sociedade mais sustentável e inclusiva (COSTIN, 2020). Por este motivo a ruptura das aulas presenciais na educação básica causou forte impacto em nossa sociedade, não apenas no que
se refere à educação, mas também que será sentido nos próximos anos.
A realidade frente a pandemia do Covid-19 ampliou os olhares sobre educação para
além dos muros da escola, e a noção de construção da aprendizagem passou a considerar
vivências que privilegiam não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas as demais faculdades do ser humano.
Cortes et. al. (2020) argumenta que para compreendermos o cenário atual (no presente
artigo focando os impactos na educação) é necessário que analisemos a totalidade da vida,
de forma interdisciplinar, ampliando nossa visão para além do aprendizado dos conteúdos
estabelecidos no currículo.
Este olhar integral sobre a aprendizagem abre caminho também para mudanças no
fazer pedagógico pós-pandemia, contribuindo para a promoção de mais ações significativas
(GATTI, 2020). Ao analisar as aprendizagens que a vivência do isolamento social e informações veiculadas pelas mídias trouxeram aos alunos é possível estabelecer um trabalho
contextualizado para viabilizar a recuperação da aprendizagem no retorno às atividades presenciais.
Devido ao cenário social brevemente descrito, o presente artigo busca por meio da
realização de um levantamento bibliográfico, identificar as principais aprendizagens descritas
como adquiridas pelos educandos durante o período de isolamento social, além daquelas já
previamente propostas pela instituição escolar.
Buscou-se levantar as aprendizagens adquiridas por meios cotidianos tais como internet e mídias, problematizando tal aprendizado com os reflexos que tais conhecimentos
podem trazer para o ambiente escolar no retorno das aulas presenciais.
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COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
Coutinho e Deslandes (2020) destacam
que com o isolamento social, o uso de internet
e redes sociais tem sido mais constante, principalmente entre jovens e adolescentes. Este
movimento que, por um lado facilitou o convívio
social mesmo com o isolamento social, também
contribuiu para fortalecer a valorização do contato social físico.
Desta forma, o período de isolamento
social contribuiu para a valorização do contato
entre as pessoas, algo rotineiro anteriormente.
A falta do convívio, principalmente do ambiente
escolar, mostra-se como um aspecto favorável
que muito pode contribuir para a educação no
retorno às aulas presenciais.
O fortalecimento dos laços familiares é
outro aspecto que tem sido fortalecido pela pandemia. Coutinho e Deslandes (2020) defendem
que, o contato e diálogo familiares neste período
assumem suma importância na vida de crianças
e adolescentes, principalmente quanto à orientação do uso de tecnologias.
Barcellos et. al. (2020) argumentam que
este estreitamento dos laços familiares contribuiu
para a diminuição da violência doméstica, visto
que as novas vivências impostas pela pandemia
aumentaram a frequência de boas interações
entre os pais e filhos garantindo uma vivência
saudável no ambiente familiar.
Quando este diálogo acontece, permite-se a aproximação entre pais e filhos, diminui-se
a ocorrência de prejuízos emocionais dos educandos (ansiedade, solidão, temor, entre outros)
e fortalece-se a confiança da criança e do adolescente em seus pais (COUTINHO; DESLANDES, 2020).
Guizzo et. al. (2020) argumenta que o
contato entre pais e filhos em conjunto ao ensino
retomo permite também uma aproximação entre escola e família, algo que fortalece o vínculo
entre estas duas instituições e responsabiliza os
pais e alunos (não apenas a escola) pelo processo de aprendizado.

Este fator contribui para a formação da
autonomia do aluno, principalmente aqueles discentes cujos pais necessitam trabalhar fora de
casa por períodos prolongados, na execução de
atividades e organização para cumprimento das
mesmas, competência fundamental para o desenvolvimento cognitivo dos educandos.
Neste ponto, os pais atuam como mediadores da aprendizagem dos filhos, quando buscam monitorar o andamento das atividades que
devem ser realizadas e se comunicam com a
escola para se manterem informados a respeito
das propostas pedagógicas planejadas para o
período de isolamento social.
Pais e alunos, devido ao isolamento social, aprenderam a ser mais resilientes (BARCELLOS et. al., 2020). As demandas impostas
pela pandemia, principalmente no que se refere
à alteração da rotina familiar e adaptação ao ensino remoto, levou pais e alunos a se adequarem
a este quadro, tornando-se mais resilientes frente a outras problemáticas que podem surgir no
futuro.
Enumo & Linhares (2020) destacam que
o aluno precisa ser levado a desenvolver sua
autonomia e independência dentro do ambiente
familiar, sendo assim os pais/responsáveis precisam assumir comportamentos que sejam promotores de segurança e ao mesmo tempo de
autonomia para as crianças. Porém, este quadro
de responsabilidades inverteu-se, tornando-se
responsabilidade não mais da família e sim da
escola; principalmente nas creches e escolas de
educação infantil; fornecer o estímulo necessário para o desenvolvimento das crianças.
Com o isolamento social, alunos permanecendo em suas residências e os pais assumindo o papel de mediadores da educação de
seus filhos, a responsabilidade de desenvolver
a autonomia do educando retorna para o seio
familiar. É importante que este vínculo restabelecido durante a pandemia permaneça ativo após
o retorno das aulas para que o aluno seja estimulado em casa e na escola, visando promover
seu desenvolvimento integral e autonomia em
competências diversas.
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Almeida & Dalben, (2020) argumentam
que a autonomia do aluno, adquirida durante o
isolamento social, não se restringe apenas à administração do tempo e espaço para sua participação ativa nas aulas, mas também é desenvolvida através de resolução de problemas diários.
Ao se depararem com problemas correlacionados ao uso das plataformas digitais para
realizar o acesso às aulas, como, por exemplo,
quedas de internet, energia elétrica, entre outros,
os alunos são levados a realizar exercícios de reflexão e testes de estratégias, fortalecendo o desenvolvimento lógico e viabilizando a autonomia
dos mesmo em resolução de outros problemas
em seu cotidiano.
A forma como as Políticas Públicas vêm
sendo construídas para o enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus; principalmente
quando são comparadas com ações em outros
países; e seus desdobramentos, permitem que
o aluno desenvolva uma visão crítica frente às
ações governamentais (GATTI, 2020).
Este movimento de fortalecimento da cidadania auxilia na formação de cidadãos críticos
e analíticos, capazes de realizar tomadas de decisões com base em fatos e comparações vivenciadas. Esta formação, se fortalecida no retorno
às aulas presenciais, tende a favorecer o espírito
de mudança e construção inclusiva.
Não apenas o aspecto de mudanças, mas
também o de oportunidades geradas pode ser
vivenciado durante este período (Vieira, 2020).
Ao nos depararmos com os profissionais engajados no enfrentamento à pandemia foi evidenciado o surgimento de diferentes oportunidades
de emprego que se sobressaíram para atender
às novas demandas.
Ao mesmo tempo, também foi possível
observar que se tornaram mais conhecidas outras especialidades dentro de diversas áreas de
atuação, que se tornaram alvo dos holofotes na
busca por soluções rápidas e eficazes na contenção de danos.
Ainda sobre as competências socioemocionais, as crianças tiveram que aprender a lidar
com os próprios sentimentos em meio ao isolamento e reestruturação de suas relações sociais
cotidianas. Enumo & Linhares (2020) destacam
que o período de isolamento social trouxe sentimentos de ansiedade, estresse, medo, entre outros, nas crianças e adolescentes, que tiveram

que, junto com seus familiares, aprender a lidar
com essas demandas afetivas impostas pela
pandemia e também desenvolver seus próprios
mecanismos para gerenciamento de seus sentimentos.
Neste aspecto emocional, o diálogo e
abertura dos pais/ responsáveis faz-se de maior
necessidade, visto que para aprender a lidar
com os próprios sentimentos adversos causados pelo quadro atual, as crianças precisam ser
capazes de expressar o que estão sentindo e
ao mesmo tempo serem ouvidas e compreendidas pelos pais. Desta forma a criança consegue
desenvolver um controle voluntário de seus próprios sentimentos (ENUMO & LINHARES, 2020).
Guizzo et. al. (2020) acrescenta também
uma crescente conscientização quanto à valorização da vida. Com o isolamento social, a população foi levada a uma reflexão sobre o valor da
vida em detrimento a outras atividades e instâncias da vida cotidiana.
Dentro da temática de valorização da
vida temos o aprendizado e exercício de valores
(Gatti, 2020), pois ao observarmos como o isolamento social tem atingido as diferentes classes
sociais, étnicas e culturais, temos presenciado
situações onde valores morais têm sido fortalecidos, principalmente no que se refere ao respeito
pela vida (própria vida, vida do outro e meio ambiente).
Amorim et. al. (2020) problematizam em
seu estudo a insegurança alimentar frente à
pandemia, principalmente pela restrição da alimentação escolar, que anteriormente garantia a
suplementação alimentar de diversas crianças e
adolescentes de famílias carentes. Frente à problemática, ao se depararem com a ocorrência
da insuficiência alimentar em seu entorno ou
mesmo participarem (direta ou indiretamente) de
ações voltadas a este fim, os alunos são levados
a uma reflexão sobre as condições de desigualdades sociais em nosso país.
Quando se deparam com vivências relativas a famílias menos favorecidas e de ações que
buscam minimizar o sofrimento destas famílias
os alunos são levados ao exercício da empatia,
valor fundamental para a formação de uma sociedade sustentável e inclusiva.
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Raimondi & Tourinho (2020) argumentam
que o envolvimento dos alunos em ações de
cunho solidário cria nestes um senso de responsabilidade social e importância social, e desta
forma os discentes são levados a uma prática
que os incentiva a se sensibilizarem pela necessidade do próximo e a buscar formas de suprir
esta necessidade, gerando as sementes para futuras redes de solidariedade.

AUTOCUIDADO E SAÚDE
Coutinho e Deslandes (2020) acrescentam que a rápida veiculação de informações a
respeito dos protocolos de segurança e situação
atual da pandemia ocorrida através da internet
agrega um vasto conhecimento da doença para
o público em geral.
Tal conhecimento auxilia no processo de
assimilação de práticas de autocuidado e zelo
pela saúde do outro, principalmente no que diz
respeito ao uso de máscaras individuais. A lavagem das mãos e uso do álcool em gel, amplamente divulgados nas mídias, permitiu a conscientização sobre a higienização que previne
não apenas o coronavírus, mas outras doenças
infectocontagiosas.
O impacto causado por um vírus fez com
que a população se conscientizasse da importância de manter hábitos de higiene mesmo após
a pandemia (GATTI, 2020), como por exemplo:
lavar as mãos, usar papel descartável para cobrir tosses e espirros, higienizar corretamente
materiais de uso coletivo, entre outros.
O conhecimento sobre autocuidado favorece também a conscientização do aluno quanto
às necessidades do outro (COSTIN, 2020) permitindo a formação de cidadãos inclusivos. O
respeito ao distanciamento social e a observância do uso de máscaras protege não apenas a
própria saúde, mas também a do outro, fortalecendo noções de empatia e colaboração.
Tal conscientização permite que sejam
abordados outros aspectos como a mobilidade
de pessoas com deficiências, e a automação
como uma ferramenta que garante a inclusão de
alunos com necessidades especiais, garantindo
a aceitação e inclusão social e cognitiva desses
alunos no ambiente escolar.

Devido ao fechamento das escolas, as
aulas passaram a ser ministradas/mediadas à
distância, tendo a tecnologia como recurso facilitador da aprendizagem (GUIZZO et. al., 2020).
Este processo fez surgir a necessidade de educar as crianças e adolescentes a respeito do devido gerenciamento do tempo e do modo de utilização das mídias, para minimizar os possíveis
prejuízos causados à saúde.
Tais intervenções garantem que o educando perceba a necessidade de ter pausas entre
o uso de recursos tecnológicos (como computador, tablets e celulares) e busque uma postura
correta no manuseio dos mesmos (GUIZZO et
al., 2020). Orientações desse tipo visam diminuir a ocorrência de problemas ligados à visão,
curvatura da coluna, esforço dos tendões, entre
outros tipos de lesão por esforço repetitivo ou
associada a hábitos inadequados.
Cordovil et. al. (2020) salientam que durante o isolamento social muitas famílias, ao
reinventarem sua rotina, tiveram uma diminuição
nas atividades físicas, principalmente os que dependiam de espaços externos como a escola,
academias, entre outros, por não possuírem um
espaço adequado para a realização de exercícios em casa.
Neste sentido foi necessário reorganizar
as ações e espaços para permitir que as crianças tivessem tempo para brincar e se movimentar. Além do aspecto de promoção da saúde e
do desenvolvimento, o envolvimento dos pais no
brincar infantil garante a troca de experiências
de forma lúdica e a aproximação destes com os
filhos. Ao incentivarem seus filhos a realizar atividades físicas, eles mesmos são beneficiados
tanto no aspecto afetivo quanto na promoção de
saúde.
Os autores (CORDOVIL et al., 2020) salientaram a importância da intervenção dos pais
no que diz respeito ao tempo dedicado pelas
crianças para uso de computador, celular, televisão e outros recursos tecnológicos, devendo
ser controlado e também incentivado a prática
de atividades físicas mesmo que restritas a pequenos movimentos, para reduzir os possíveis
impactos à saúde causados pela pandemia.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

569

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Buckeridge & Jardim (2020), em pesquisa
a respeito do avanço de casos de Covid-19 em
São Paulo, salientam que os estudos voltados
para os casos de infecções e a devida divulgação destes resultados permitem que a população se conscientize sobre a importância de se
seguir as recomendações do Ministério da Saúde em situações de surtos.
O professor deve, neste sentido, não apenas orientar os alunos quanto ao cumprimento
das regras de saúde, mas também aplicá-las.
Raimondi & Tourinho (2020) argumentam que
o ensino em saúde precisa ser atrelado às vivências práticas para que os educandos tenham
uma base sólida para seguir suas experiências.
Ou seja, se o professor, que é referência sobre o
assunto em questão para o aluno, não segue as
diretrizes que está transmitindo aos seus alunos,
a possibilidade que eles o façam é menor.
O assunto dos hábitos alimentares também foi trabalhado amplamente nas mídias
sociais (JOLY & QUEIROZ, 2020). A forma de
transmissão do covid-19 (doença originada do
morcego) chamou atenção de muitos para os
hábitos alimentares, não apenas sobre o consumo de animais exóticos, mas também incentivando uma busca por alimentos que possam
contribuir para a prevenção da doença fortalecendo o sistema imunológico.
Ao aplicarem este tipo de conhecimento
em seus cotidianos os alunos adquirem maior
qualidade de vida. O surgimento da pandemia
permitiu um novo olhar a esta questão, apontando que a alimentação não se relaciona apenas
à saúde individual, mas também pode gerar impactos de nível coletivo.
O conhecimento dessas pesquisas permite que os alunos conheçam as inovações em
biotecnologia, ampliando o conhecimento na
área (COSTIN, 2020). Principalmente no que
se refere às vacinas, o conhecimento divulgado
através das mídias sobre sua formulação, testes
necessários e etapas até sua liberação, permite
que os alunos compreendam de forma mais clara como o conhecimento científico é construído,
abrindo caminho para o trabalho investigativo no
ambiente escolar.

Em paralelo ao estudo sobre vacinas, temos o desenvolvimento de fármacos para minimizar os impactos dos sintomas do COVID-19
no organismo humano (JOLY & QUEIROZ,
2020). O estudo e disseminação de informação
dessa área contribuem permitindo a comparação de como nosso organismo reage a vacinas
e a medicamentos e como estes podem auxiliar
na ação do nosso organismo frente às novas infecções.
Neste sentido o ensino de ciências mostra-se essencial para que os alunos recebam um
ensino contextualizado e dinâmico frente a pandemia, por permitir uma relação direta entre as
vivências do período e os conteúdos curriculares da disciplina. Porém isto não exclui a possibilidade de uma abordagem da temática nas demais disciplinas em trabalhos interdisciplinares
ou transversais.

FAKE NEWS
Como mencionado anteriormente, o uso
de tecnologias e da internet tem fortalecido um
movimento para a informação da população sobre o coronavírus e os devidos protocolos de segurança, como forma de minimizar os impactos
causados pela pandemia.
Porém, devido a veiculação de notícias
falsas sobre a pandemia e possíveis tratamentos (FAGUNDES et. al. 2020), os usuários foram
levados a uma busca por ferramentas que auxiliem a verificar se uma notícia veiculada na internet é verdadeira ou falsa.
Esse movimento, se for fortalecido posteriormente nas escolas, tende a permitir a formação de sujeitos críticos e conscientes que busquem fontes confiáveis para basear suas ideias
e descobertas, auxiliando na formação científica
e cidadã dos alunos.
Fernandes et. al. (2020) destaca que a desinformação causada pela fake news fere a credibilidade das descobertas científicas, que muitas vezes ficam desacreditadas pela população
pela falta de compreensão de como autenticar
uma informação.
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Além das informações falsas, pesquisas
realizadas sem respeitarem as diretrizes de ética em pesquisa, tem colocado em dúvida a credibilidade da ciência (COSTA et al. 2020), por
este motivo o tratamento das informações é primordial. Os alunos devem ser levados a uma
reflexão crítica frente às informações recebidas
deixando de ser meros receptores.
Este fato contribui também para comportamentos desequilibrados por parte da população
(FERNANDES et al. 2020), fazendo com que as
medidas de segurança não sejam seguidas corretamente, aumentando os índices de contágio
da doença e ampliando os sentimentos de ansiedade, medo e insegurança da população.
Por este motivo, o trabalho de combate a
fake news deve ser incorporado dentro do espaço escolar, auxiliando os alunos a reconhecerem
fontes confiáveis e comparar diferentes registros
como forma de diminuir a propagação de notícias falsas.
Buckeridge & Jardim (2020) salientam
que, por ser uma doença pouco conhecida e
com diversas formas de contágio, as fake news
sobre o coronavírus tendem a gerar um sentimento de angústia e terror na população. Além
destes sentimentos, podemos acrescentar o relaxamento causado após este pânico, por muitos desacreditarem na gravidade da infecção
pelo novo coronavírus.
Neste ponto, a desinformação gerada dificulta a promoção de medidas de fomento da saúde junto à população como observado no caso
das vacinas (BUCKERIDGE & JARDIM, 2020).
Por este motivo, observamos a vasta preocupação dos agentes de saúde em desmistificar as
informações transmitidas à população, desmentindo informações falsas ou equivocadas.
Uma das ferramentas que pode ser utilizada para o combate às fake news é o “Eu fiscalizo”, aplicativo que permite a verificação de notícias veiculadas em meios digitais (FERNANDES
et. al. 2020). Tal ferramenta pode ser inserida
nas práticas educativas de forma interdisciplinar
com objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre os prejuízos da veiculação de
notícias falsas.

O ensino dos conceitos atrelados ao surgimento, evolução, infecção, sintomas, transmissão, entre outros, não apenas do coronavírus,
mas das diversas famílias virais (JOLY & QUEIROZ, 2020), auxiliam a desmistificar a doença e,
por consequência, diminuir os impactos que as
fake news causam na população.
Neste aspecto, o conhecimento adquirido na escola de forma contextualizada assume
grande importância, não apenas para agregar
conhecimento científico, mas para permitir que
o aluno verifique a veracidade das informações
veiculadas na mídia tendo por base os conceitos
aprendidos.
É importante que seja trabalhado também
o tema sobre como as pesquisas em saúde são
desenvolvidas, principalmente no que se refere
à fase experimental e necessidade de confronto antes de sua publicação oficial (Costa et al.
2020). Tal conhecimento permite que o aluno
analise mais a fundo as informações que são
transmitidas a ele e averiguar se cumprem os
requisitos de uma pesquisa confiável ou não.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os professores também adquiriram aprendizagens significativas no período de isolamento social, principalmente no que se refere ao manuseio das mídias e planejamento de
atividades que permitem maior autonomia dos educandos (ALMEIDA & DALBEN, 2020).
Estas competências adquiridas durante o isolamento social auxiliaram na implementação do
ensino híbrido (VIEIRA, 2020), atualmente defendido como possível saída para a educação.
Para que a aprendizagem fosse construída e retomada nas aulas presenciais é preciso
que os professores busquem novas performances (GATTI, 2020), associando os conteúdos
curriculares com as vivências dos alunos e agregando as competências socioemocionais à
educação escolar.
As vivências dos alunos durante a pandemia e no retorno às aulas presenciais devem
ser o ponto de partida para definir as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas em sala
de aula (GATTI, 2020).
O trabalho com competências básicas não visa restringir o contato do aluno com os
conteúdos, mas permitir que o aluno aprenda conceitos que serão aplicados em seu cotidiano (COSTIN, 2020). Desta forma, o aluno torna-se apto a vivenciar os temas aprendidos
de forma integral, sabendo como aplicá-los para resolver problemas cotidianos. Pode-se
levantar a discussão de como o conteúdo em questão pode ser aplicado para diminuir os
impactos em crises futuras.
Tendo em vista a recuperação de aprendizagens mostra-se inviável a retomada de conteúdos somados ao conteúdo do ano letivo em sua totalidade, por este motivo o trabalho de
forma significativa permite que sejam abordados os objetivos essenciais para que o aluno
aprenda competências básicas para resolução de problemas.
Raimondi & Tourinhos (2020) argumentam que, uma das aprendizagens que adquirimos durante a pandemia, foi a necessidade de se atrelar o ensino à realidade, para que os
alunos sejam capazes de compreender o seu entorno. Foi fato evidenciado que um ensino
significativo deve estar contextualizado com os fatos e realidades que permeiam a vida dos
discentes, e essas aprendizagens desenvolvidas durante a quarentena demonstram um caminho potencial para que os professores conduzam um retorno presencial.
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DOCUMENTAÇÕES PEDAGÓGICAS: DIFERENTES FORMAS DE
REGISTROS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Neste artigo tem por finalidade abordar a importância dos registros do desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos, para a construção da documentação pedagógica considerando as especificidades de cada um no seu convívio social e individual,
ressaltando o protagonismo da criança no âmbito escolar. E destacar alguns pontos que
deverão ser analisados pela instituição de ensino, qual seu papel na construção dessa
documentação. Como o coordenador deverá orientar seus professores. Como educadores permitiram ser mediadores desse processo. Como os espaços influenciaram nesses
registros. Como registrar a devolutiva das crianças. E como as famílias poderão acompanhar essa documentação.O artigo se desenvolverá de modo a mostrar os diversos meios
de registros considerando a faixa etária das crianças, embasando a teoria nas pesquisas
de Paulo Fochi, seus estudos pedagógicos contribuíram para o desenvolvimento deste
artigo.

Palavras-chave: Crianças; Registros; Documentação; Professores.
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INTRODUÇÃO

A

educação infantil constitui-se no primeiro contato da criança com a instituição educacional. As vivências advindas dessa primeira percepção podem marcar profundamente
a apropriação do aprendizado da criança.

Portanto, esse segmento deve buscar proporcionar um lugar onde possa se construir o conhecimento de forma lúdica e prazerosa, permitindo a interação por meio de um espaço rico da
diversidade de elementos para favorecer assim o desenvolvimento da criança de maneira integral:

[...] é um ser social que se constitui nas muitas interações - provocadas pela cultura - que vivencia,
desde o seu nascimento. Portanto, os processos de vida e de educação são constitutivos do seu próprio processo de humanização. No entanto, as várias maneiras como a educação pode ser organizada
pelas políticas públicas produz diferentes resultados na formação deste processo. Podemos inferir que
a intencionalidade educativa revela uma determinada concepção de criança, pois a forma como as
práticas educativas se organizam revelam o modo de vê-la (SOUZA, 2007, p.154).

Este artigo elaborado a partir das pesquisas de Paulo Fochi , tem como objetivo de destacar
as diferentes formas de registros pedagógicos, estabelecendo sua construção de um documento
pautado nos protagonismos da criança. Permitindo aos envolvidos uma reflexão de um ambiente
desafiador para a contribuição desses registros.

O texto a seguir, refletirá de que forma podemos registrar as construções das crianças de
0 a 3 anos, como constroem e reconstroem suas hipóteses diante de suas experimentações. Para
Gandini e Goldhaber (2002, p.150), a documentação pedagógica é:

[...] um processo cooperativo que ajuda os professores a escutar e observar as crianças com que trabalham, possibilitando, assim, a construção de experiências significativas com elas. A documentação,
interpretada e reinterpretada junto com outros educadores e crianças, oferece a opção de esboçar roteiros de ação que não são construídos arbitrariamente, mas que respeitam e levam em consideração
todas as pessoas envolvidas. O processo de documentar é capaz de ampliar a compreensão dos conceitos e das teorias sobre as crianças com a convicção de que, tanto para as crianças quanto para os
adultos, a documentação serve de apoio aos seus esforços para entender e para se fazer entender[...]
(Gandini; Goldhaber, 2002, p.150).
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De acordo com Gandini e Goldhaber(2002) caracterizam o processo de documentação como
um ciclo de investigação. O verbo documentar é sinônimo de registrar, de produzir documentos ou
evidências. Se buscamos no dicionário a palavra registro, significa: ação de registrar ou o seu efeito;
livro em que se anotam ocorrências; considerando o ato de registrar, como podemos fazer isso na
educação infantil, com a faixa etária de bebês, que ainda não são alfabetizados (ufa), como o educador conseguirá apontam o desenvolvimento deles?

A Documentação Pedagógica é uma forma de desafiar os discursos dominantes, para construir
outros meios de registros que possam contemplar a todos, transformando o cotidiano pedagógico
e seus paradigmas em novas e diferentes narrativas a respeito da criança, e do professor mediador.
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
O papel do coordenador nesse processo se torna importante na orientação e apoio
aos professores, buscando construir práticas
pedagógicas que acolham a subjetividade das
crianças, e trabalhando na formação em compreender as diferentes formas para compor essa
documentação. Permitindo estabelecer estratégias entre a teoria e prática e suas complexidades na execução dos registros. Fochi (2019),
[...] ser coordenador pedagógico de uma
escola que respeita as crianças e as considera como sujeitos capazes, autônomos, protagonistas e criadores de cultura, exige formação centrado no contexto
educativo para poder responder à complexidade do cotidiano pedagógico, ao
mesmo tempo romper com o modelo escolarizante de ensinar. (OLIVEIRA; FORMOSINHO, 2016; FOCHI, 2019).

Todavia, nem todas as escolas encontram
uma gestão participativa, dispostas a buscar
uma ação reflexiva desse instrumento, o que se
torna um obstáculo na incorporação de estratégias que evidenciem o protagonismo da criança,
[...] é preciso uma formação que mobilize
o professor a escutar as crianças, assentar-se em teorias de base (as pedagogias
participativas) e contrastar o cotidiano
para produzir o conhecimento praxiológico (FOCHI, 2019, p.180).

Para que o trabalho reflexivo não permaneça no plano do achismo, sem aprofundamento
pedagógico, os referenciais teóricos são essenciais. E apesar dos obstáculos, é possível, no
dia a dia, desenvolver maneiras próprias de elaborar esses registros e criar mecanismos para
socializá-los.

PROFESSOR AGENTE MEDIADOR
Uma das formas que nos permite organizar melhor o pensamento e as ideias é a prática do registro e a documentação pedagógica
não é só um registro ou anotações no caderno
do que observamos no fazer das crianças. Ela
é muito mais! Quando o educador registra sua
prática e transforma em documentos reveladores dos aprendizados das crianças, ele tem também diante de ti um fio condutor reflexivo de sua
prática pedagógica, enriquecendo a visão sobre
nosso fazer e permitindo construir uma vivência
de aprendizagem significativa e prazerosa.
Registramos graficamente uma prática,
quando esta chama a nossa atenção, ou seja,
quando nos agrega valor, quando sentimos a
necessidade de relembrá-la. O professor, ao registrar de forma escrita uma atividade ou observação feita em sala, além de aperfeiçoar sua prática diária, também estará transpondo sua ideia
ou dúvida (abstrata) em algo concreto, como por
exemplo, o papel ou caderno. É neste processo
de escrita que o docente repensa sua prática,
aprendendo a analisar suas atitudes enquanto
educador, bem como posturas e colocações de
seus alunos para com as atividades:
E de que forma podemos colher esses
registros? Existem muitas ferramentas que poderiam captar essas aprendizagens, uma delas
seria por meio da observação podemos obter
informações relativamente ao conteúdo e forma
de aprendizagem pela criança. E isso só é possível através de um olhar centrado na escuta das
crianças:
Escutar é, na realidade, uma arte para
entender a cultura infantil: sua forma de
pensar, fazer, perguntar, teorizar. Escutar
significa estar atento, com todos os sentidos, para reconhecer todas as linguagens
da infância e sua relação com o mundo.
A escuta possibilita o assombro, a maravilha do inesperado e do imprevisto
(HOYUELOS, 2007, p.1).
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Dessa maneira, a escuta atenta torna a
criança o foco da proposta de registro norteando
os caminhos das aprendizagens,
Na educação infantil para compor esses
registros temos uma campo grande de opções a
ser selecionadas nesse processo: podemos realizá-lo através da fotografia, portfólios, desenhos,
registros manuais de uma situação falsa; independente do meio que o educador vai registrar,
nele deverá ser considerado o protagonismo da
criança. E nessa troca de comunicação temos
as escritas das mini histórias que com uma estratégia potente para dar visibilidade às experiências e aprendizagem das crianças. Segundo
Fochi (2019, p. 231):
A ideia de mini história está ligada à revisitação dos observáveis produzidos pelos
professores no cotidiano pedagógico. A
partir de uma breve narrativa imagética e
textual, o adulto interpreta esses observáveis de modo a tornar visíveis as rapsódias da vida cotidiana. Essas rapsódias
são fragmentos poéticos, portanto sempre episódios de quando escolhidos para
serem interpretados e compartilhados,
ganham valor educativo, tornam-se especiais pelos olhar do adulto que acolhe,
interpreta e dá valor para a construção de
uma memória pedagógica (FOCHI, 2019,
p. 231).

O conceito de mini histórias surgiu nos
anos oitenta, em Reggio Emília, quando Malaguzzi convida os professores a narrar sobre os
percursos de aprendizagem das crianças através de breves relatos visuais e textuais.” Reconhecimento que a espécie humana tem o privilégio de manifestar-se, através de pluralidade de
linguagens” (MALAGUZZI, 1984, p.21):

Nesse sentido, é preciso criar ambientes
favoráveis na construção dessas narrativas, um espaço rico e desafiador pautado
no interesse nas crianças, as mini histórias surgem, e com olhar atento o professor observador consegue selecionar as
imagens para compor esses registros de
grande importância para a documentação
pedagógica (MALAGUZZI, 1984, p.21).

Contudo, depois de ser observador, registrados, instala-se a oportunidade de uma ação
reflexiva da aprendizagem, analisar o percurso e
possibilitar meios para as intervenções, é pensar
e repensar para compor o agir:
[...] um pensar epistêmico, ou seja, sujeitos que desenvolvam capacidades básicas em instrumentação conceitual que
lhes permitam, mais do que saber coisas,
mais do que receber uma informação, colocar-se frente à realidade, apropriar-se do
momento histórico de modo a pensar historicamente essa realidade e reagir a ela
(LIBÂNEO, 2004a, p.141).

E porquê documentar? O professor, ao
documentar, supera a perspectiva da produção
de um arquivo que contém relatos escritos, “trabalhinhos” das crianças para serem apresentados aos pais, fotografias dos bons momentos,
mas assume um importante diálogo reflexivo
sobre a construção das aprendizagens, considerando uma processo avaliativo diário e revelador, permitindo expor as especificidades das
crianças de forma real e significativa e buscando
traçar novos caminho para o desenvolvimento integral dos educandos.
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DE QUE FORMA ESSES REGISTROS
OCORREM?
Para que os registros possam ser realizados de maneira rica e possibilite o aluno experimentar e investigar suas curiosidades, o professor tem um caminho de muitas variantes. Cabe
o mesmo direcionar seu olhar observador diante
das aprendizagens e promover encontros desafiadores entre o espaço e o educando. Para Zabalza, (2007, p. 241):
O espaço é um acúmulo de recursos de
aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Justamente por isso é tão importante
a organização dos espaços de forma tal
que constituam um ambiente rico e estimulante de aprendizagem (ZABALZA,
2007, p. 241).

Na educação infantil não se aplica provas
e testes de conhecimentos, mas busca oferecer
ambientes de experimentos, para que as aprendizagens se desenvolvam. O espaço escolar
precisa ser construído em um ambiente rico de
estímulos para que as crianças interajam entre
si, e possa contribuir significativamente para o
desenvolvimento imaginário, cognitivo, emocional e social da criança, é preciso que o professor saiba organizar esse espaço adequadamente, pois se a criança não se sentir estimulada
nesse local, onde fica passa mais de oito horas
por dia, ela não se desenvolverá de maneira satisfatória. Para Zabalza, (2007, p. 241):
É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança”. De acordo com o autor, por meio do brinquedo
a criança tem inúmeras possibilidades de
aprendizado, ela aprende a agir dentro de
uma perspectiva cognitiva e emocional, o
brinquedo para o autor é uma importante
fonte de desenvolvimento para uma criança (Zabalza, 2007, p. 241).

E nessa perspectiva de organização do
espaço, os cantinhos pedagógicos tornam-se
grandes aliados para promover e trabalhar as linguagens, na qual, o professor separa alguns objetos estruturados ou não estruturados e permite
que as crianças interajam umas com as outras, o
professor “sai de cena”, sendo que participa ou
não da atividade proposta.
Todavia suas interferências desse ser pautadas na interação e na observação. Cabe ao
educador organizar os cantos de experimentos
com diversidade das linguagens, possibilitando
a autonomia e os interesses das crianças: "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua própria produção ou a
sua construção” (FREIRE , 1996, p. 52).”
Um recurso muito utilizado para possibilitar
o desenvolvimento das aprendizagens tem-se o
Brincar Heurístico, na qual o educador seleciona
alguns materiais não estruturados e as descobertas são livres, o professor auxilia na construção desse espaço, porém não interfere na ação
do descobrir como manusear um elemento.
O Brincar Heurístico, Cesto de Tesouros
e o jogo heurístico são propostas da psicóloga infantil e Pedagoga Elinor Violeta Goldschmied* em parceria com educadores ingleses,
espanhóis e italianos, com foco na oferta de um
grande número de diferentes objetos não estruturados para crianças entre 1 a 3 anos, provocando aprendizagens envolvendo todos os sentidos, através do brincar, da curiosidade e das
descobertas espontâneas. O mundo natural, em
toda a sua simplicidade e complexidade, oferece
às crianças um rico fascínio por experiências de
brincar e aprender.
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A RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS COM OS
REGISTROS
Quando as famílias deixam seus filhos na
escola, ficam ansiosas para acompanhar suas
produções, mas no caso dos bebês além do cuidar, como podemos registrar o desenvolvimento pedagógico? No momento em que a escola
compartilha com as famílias os registros visuais,
por meio de exposições diárias de seus dia a
dia, convida a olhar as crianças a partir de novas
perspectivas, mostrando a através dos registros
as narrativas produzidas, tornando visível a riqueza das aprendizagens, e saindo do conceito
de assistencialismo, que muitos ainda definem
a educação infantil. Assim, quebramos paradigmas e construímos e valorizamos a potência do
pensamento infantil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Essa pesquisa de base bibliográfica e
qualitativa de abordagem descritiva e documental, buscou levar uma reflexão sobre a documentação pedagógica da educação infantil.
E os apontamentos teóricos do artigo desenvolvido foram pautados nas pesquisas dos
autores: Paulo Fochi (2019), Júlia Oliveira Formosinho (2019) e Malaguzzi (1984), que contribuíram para as temáticas deste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, teses e outros trabalhos
científicos que discutem e apresentam reflexões,
sugestões que podem contribuir para uma maior
compreensão da temática apresentada neste artigo.

É preciso criar um sistema de comunicação contínuo com as famílias e entender, que
para acompanhar os percursos de aprendizagem
das crianças, é preciso estar conectado com os
modos com elas vivenciam o cotidiano pedagógico: “[...] são as interações e as brincadeiras
que devem estruturar e sustentar o currículo em
uma escola de infância, logo, também, são daí
que derivam os conteúdos das narrativas [...]”
(DCNEI-BRASIL, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do artigo diante do assunto pesquisado, entende-se que, a Documentação
Pedagógica implica na observação, registro e reflexão sobre as práticas pedagógicas, e para
ser rico e significativo deve ser pautado sob a escuta das crianças diante das aprendizagens.
Os desafios são muitos, pois necessita que o educador deixe os velhos paradigmas
em que é o dono do saber, e torna-se um observador para a promoção desse diálogo entre
a criança e a vivência.
Nesse processo, a criança é protagonista de suas aprendizagens e decodifica o mundo que a cerca através das experimentações prazerosas e significativas: “Uma educação
do sensível só pode ser levada a efeito por educadores cujas as sensibilidades tenham sido
desenvolvidas e cuidadas” (JOÃO DUARTE Jr.).
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PROFESSOR ENQUANTO MEDIADOR: SUA IMPORTÂNCIA NA
INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA
RESUMO: A inclusão de um aluno com deficiência muitas vezes se torna um trabalho árduo
para as escolas e educadores, o que obriga o professor a buscar maneiras para que o
aluno a ele confiado possa de fato estar incluído no cenário de sala de aula. Ou seja, é
necessário que o professor se reinvente a cada situação inclusiva com a qual ele se depara. Tal situação provavelmente faz com que o professor precise buscar estratégias de
trabalho, apresentando o aluno deficiente aos não deficientes e ao contrário, ajudando-os
a conviver com as diferenças e especificidades de cada um. É necessário lembrar que o
aluno de inclusão muitas vezes não encontra em sua escola adaptações necessárias à
sua deficiência, deste modo, cabe também ao professor realizar da maneira que se faz
possível, tais adaptações. Logo, o objetivo do presente artigo é apontar possíveis estratégias e metodologias, para que o professor, enquanto mediador do conhecimento e dos
relacionamentos com os alunos, consiga se adaptar e adaptar o cenário educacional que
integra à realidade inclusiva que se depara, não ignorando o fato de que incluir é permitir
a relação de todos da turma entre si: os deficientes, os não deficientes e o professores.
A metodologia se dará através de que envolvam o tema, comparando diferentes pesquisadores da temática, de maneira que se possibilite uma reflexão maior, embasada em variadas fontes. Assim sendo, se espera com a elaboração deste artigo a possibilidade de
apresentar recursos que facilitem a realidade do professor em sala de aula, bem como a
de seus alunos, de maneira com que esse processo seja significativo para quem aprende
e satisfatório para quem ensina, sendo inclusive possível que os alunos estejam prontos
para conviver.
Palavras-chave: Professor; Inclusão; Ambiente Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

o buscar pelo termo professor no dicionário online, se tem dentre outras definições a descrição de que ele é o indivíduo que ensina e ministra disciplinas.
Enquanto o termo amplo deficiência no mesmo dicionário, se caracteriza como a
insuficiência ou falha de algo. Nota-se, portanto, que as definições são muito amplas e mais
do que isso, são incorporadas pelo senso comum como informações completas. Isso não é
exatamente um problema, mas cabe aos profissionais da área de educação entenderem que
tais termos vão para além destas definições.
Deste modo, quando um professor se depara com um aluno deficiente, se vê que a
deficiência nada mais é do que uma característica daquela criança ou adolescente e não
necessariamente como um problema, embora de fato seja uma situação que gere desafios.
Logo, mais do que alguém que ensina disciplinas, o professor apresentará uma nova realidade aos alunos demonstrando como é possível e interessante o convívio com as diferenças.
Logo, quando se compara as definições com a realidade de sala de aula, vê-se que estas
estão incompletas e podem ser até um pouco pejorativas. Os alunos com deficiência não têm
insuficiências, e sim características diferenciadas que devem ser abraçadas e respeitadas e
quem pode demonstrar isso aos demais alunos é o professor.
Daniela Alonso (2013) afirma que o papel do educador diante da inclusão é intervir
para que o aluno que ainda não tenha autonomia, buscar junto a ele caminhos para que o
estudante sinta-se capaz de realizar as tarefas necessárias sozinho.
Contudo, por mais que o professor durante a sua formação saiba que quando chegar
em sala de aula encontrará alunos portadores das mais variadas deficiências, não existe
na graduação, pelo menos na grande maioria dos cursos, uma real capacitação para tal
realidade. Assim se constrói um dilema: como o professor pode conseguir atuar de maneira adequada com a situação inclusiva se não teve nenhum preparo prévio. Mas, a partir do
momento que o aluno com deficiência chega à escola, não se tem mais espaço para tais
questionamentos.
Cabe, portanto, ao professor se adaptar conforme conhece a situação. Ou seja, é um
aprendizado prático de como ensinar uma sala de alunos que se tem entre eles um aluno de
inclusão. Por mais que seja um ponto que deixa lacunas na formação dos professores, esse
não se prepara para lidar com alunos com necessidades especiais, pode-se também considerar que as formações sempre serão um tanto incompletas já que a sociedade e a instituição escola se renova a cada dia. Por exemplo, um pedagogo não teve muitos preparos em
sua formação a respeito de como dar aulas através da modalidade online, no entanto, frente
a pandemia de COVID-19 que atingiu o mundo em 2020, se fez necessária essa destreza por
parte dos professores. O mesmo se aplica quando se tem em sala um aluno com deficiência:
independente do preparo que se teve na graduação, o professor buscará maneiras de realizar
seu trabalho.
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Assim como a ampla definição do termo deficiência pelo dicionário online, muitas vezes
as ideias de ensino, aprendizagem e aluno deficiente também são banalizadas e quando isso
ocorre, resulta em um grande problema no processo de ensino. Trabalhar com educação, é
entender que existem especificidades em cada turma de alunos e cada um dos alunos possui suas próprias características, independentemente de ser ou não portador de deficiência.
Além disso, o cenário educativo também sofre influência das características de como a estrutura fornecida pela escola além do convívio dos alunos com seus familiares já que o apoio
da família impacta no desenvolvimento educacional dos alunos.
Com o presente artigo não será dada respostas fechadas em como lidar com o cenário
de como se ensina alunos com necessidades especiais, mas apresentará mecanismos que
permitem reflexões a respeito deste tema para que após estudo deste, seja possível que cada
professor aumente seu repertório de estratégias para que consiga ter dentro da realidade
apresentada ter meios de conseguir passar por essa experiência com um pouco mais de
facilidade, embora deva ter claro que ensinar alunos sempre será um novo desafio, independente das necessidades dos alunos ou quanta experiência de sala de aula o professor tenha.
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A QUESTÃO DO PRECONCEITO NO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

ESCOLA: METONÍMIA DA
SOCIEDADE

Em uma sala de aula, tal qual na sociedade
como um todo, sabe-se que nela haverá pessoas com as mais variadas personalidades e características, desde física, até psicológicas. Isto é, o
professor sabe que uma metodologia de ensino
ou recursos didáticos que funcionam para uma turma de alunos não necessariamente funcionará de
igual maneira para outra.
Logo, se não se coloca um padrão em alunos não deficientes, tampouco deverá taxar os que
possuem alguma necessidade especial no que se
diz respeito às características físicas ou psicológicas de cada um, como se todos os casos se resumissem em uma única realidade.
Embora seja direito dos alunos deficientes
estarem incluídos no ambiente escolar, na realidade, esse processo muitas vezes é bastante delicado. Segundo Yasmine Diniz (2020), por mais
que exista legislação vigente que garanta o pleno
desenvolvimento dos alunos portadores de necessidades especiais, há várias questões que dificultam o aproveitamento educacional dos alunos
deficientes, como por exemplo: falta de apoio governamental, a adaptação da estrutura escolar e o
bullying nas escolas.
Por mais que as escolas clamam por melhorias, é uma pequena minoria que é atendida o que
resulta em dificuldades maiores em sala de aula,
ainda mais porque esse problema está interligado
com o de falta de adaptações na escola, não somente no preparo dos profissionais da escola, mas
também na estrutura da instituição educacional.
E embora com maiores obstáculos quando isso
ocorre é necessário que se prossiga com a árdua
missão de ensinar todos os alunos de modo que
eles tenham igual (ou semelhante) proveito.
Já no que diz respeito ao problema de
bullying dos demais alunos, é a situação com a
qual o professor consegue ter mais voz para resolver, já que ele tem o espaço para melhor dialogar
com os alunos; demonstrar que não só na escola,
mas como na sociedade existem diferenças com
as quais devemos conviver e respeitar. A escola,
em grande maioria dos casos, é o primeiro espaço
social fora do ambiente familiar com que o aluno
se depara, logo situações quando encontradas
nessa fase da vida pelos alunos são mais fáceis
de levá-las para sua formação enquanto cidadão.

Até mesmo numa classe de alunos sem
deficiência, professores passam por situações
nas quais se deparam com situações de bullying:
um aluno ou grupo de alunos, motivado por alguma característica de outro colega (geralmente
no que diz do aspecto físico) realizam brincadeiras constrangedoras e em alguns casos mais
graves, chegando à violência tanto física quanto
psicológica.
Quando o professor identifica casos de
bullying em sua turma cabe a ele explicar aos
alunos a seriedade do problema e desenvolver
projetos que consigam vencer o problema através de atividades que permitam o entendimento
que todos devem ser igualmente respeitados por
todos.
Se o estopim do bullying é um traço da
deficiência do aluno, todo esse trabalho exige
ainda mais cuidado para evitar rótulos preconceituosos que são comuns na sociedade ainda
que sejam pejorativos (como por exemplo os termos aleijado, coxo, retardado, etc).
Diniz (2020) aponta que uma das causas
possíveis para esse problema no ambiente escolar é o fato de que em grande medida em decorrência do desconhecimento das especificidades
e por conta da falta de convívio entre grupos
distintos. Além disso, o que agrava ainda mais
a situação é o fato da pouca visibilidade que
recebem os deficientes em nossa cultura e meio
social. Ou seja, é raro ver pessoas deficientes
que tenham cargos de trabalho em posição de
destaque ou até mesmo em obras de ficção que
encantam e são referências para as crianças.
A partir dessas considerações, o que a
autora aponta como solução é justamente haja
um contato com o que é diferente, com o que é
novo. No entanto, se apenas se coloca um aluno
com o outro, pode ser que principalmente nos
primeiros momentos esse contato não seja muito proveitoso.
A escola sendo espaço de socialização e
preparo para a vida em sociedade, tanto como
em outros quesitos que nesse espaço se aprendem é o momento no qual se realizará a adaptação, ou seja, aqui caberá ao professor super30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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visionar como estão se dando as relações entre
os alunos para que caso haja uma tendência a
existência do bullying, já ser combatido e orientado a um modo de convívio que seja aberto às
diferenças que existem e possibilitar o entendimento de que cada aluno possui suas próprias
peculiaridades, seja em decorrência de necessidades especiais, seja por questões de costumes
familiares, características físicas e/ou psicológicas, bem qualquer outro fator que resulta na individualidade de cada um.

O DESAFIO ENFRENTADO PELOS
PROFESSORES
Como já foi apontado anteriormente, há
vários desafios que se enfrentam quando a turma de alunos recebe um aluno de inclusão, isto
é, mais do que adaptações estruturais do ambiente escolar que é encontrado por alunos e
professores há também a questão que muitas
vezes se faz presente em sala de aula: o preconceito (DINIZ, 2020).
Quando se entende que os alunos até
chegarem à escola, só tinha contato com outras
pessoas que de alguma forma também estão inseridas em seu núcleo familiar, se essa família
não tem algum integrante com alguma necessidade especial, ao se deparar com algum colega
portador de deficiência o aluno não deficiente
pode sentir estranheza e consequentemente gerar preconceitos (DINIZ, 2020).
Assim o professor também atuará como
mediador, não somente do conteúdo a ser ensinado, mas no trabalho pedagógico que se trabalha com as diferenças e individualidades de
cada um, com a aceitação entre os alunos para
que se entenda que de fato ser diferente é normal (DINIZ, 2020).
Após vencer esse primeiro desafio de
incluir todos os alunos da turma, surge a dificuldade de como levar o conhecimento a cada
criança. Em primeira medida, Diniz (2020) aponta que por mais que as formações acadêmicas
deixem os professores com certas lacunas em
preparação para situações reais de sala de aula,
os profissionais em educação devem buscar de
modo individual profissionalização, como por
exemplo, um curso de Libras.

Tal proposta da autora é um bom caminho caso o professor tenha como começar essa
preparação além do que é ensinado na faculdade, já que se deve ser claro aos profissionais
de educação que a formação de um professor
é contínua, então por mais que se tenha o diploma, o professor nunca estará totalmente formado. Cada turma que o educador recebe, ele terá
que estudar um pouco mais, ampliar a formação
para melhor lidar com aquele grupo de alunos
(DINIZ, 2020).
Além disso, o conteúdo didático, sendo
protagonista dessa relação de ensino e aprendizagem deve ser pensado em como será passado
aos alunos. O que deve ser ensinado não muda,
mas como ensinar cabe ao professor encontrar
a melhor didática para que os alunos aprendam.
É esse o papel do educador: ser mediador do
conhecimento, dito de outro modo, transformar
o objeto de ensino em algo menos abstrato, mediando o aprendizado (DINIZ, 2020).
Principalmente na educação infantil, o
aprendizado se dá através das brincadeiras e
das interações entre os alunos e estes com os
professores. Ou seja, é importante que as crianças se aceitem para que se desenvolvam essas
atividades com grande aproveitamento para que
se obtenha um bom aprendizado (DINIZ, 2020).

O ENSINO NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
A educação inclusiva se dá com a inserção dos alunos com deficiência em um meio
com alunos sem deficiência, de modo que todos interajam entre si e que desenvolvam seu
trabalho de modo conjunto e não simplesmente
mesclar os alunos deficientes e não deficientes
de modo que não se trabalhe com as crianças
a importância desse fato. Contudo, muitas vezes
essa inserção acaba encontrando empecilhos
principalmente estruturais que dificultam integrar
essas crianças em decorrência das necessidades de se obter as condições mais adequadas
(ALONSO, 2020).
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Para enfrentar a dita situação, é necessário que haja a realização de políticas públicas
no ambiente educacional, para que assim a escola esteja adequadamente equipada com os
materiais e instrumentos adequados bem como
como haverá a especialização dos professores
para tal situação. Para que através de mudanças, o ambiente escolar passe a ser um espaço
mais democrático.
Quando uma escola inclusiva existe na
prática, por mais que se deparar com alunos
com necessidades especiais possa vir assustar a comunidade acadêmica à medida que exige mudanças e atitudes, mas ainda assim, ao
adotar essas medidas inclusivas resultam como
exemplo para a população ao redor da escola
que também passa a se questionar como a sociedade de modo geral recebe os alunos com
deficiência (ALONSO, 2020).
Deste modo, mais do que permitir a frequência de um aluno com essas deficiências
no espaço educacional de modo não mediado,
a escola sendo inclusiva garantirá que o aluno
participe ativamente das aulas, interaja de modo
adequado no processo de alfabetização destinado a ele, socializando e vivenciado cada uma
das etapas da aprendizagem (ALONSO, 2020).

A ALFABETIZAÇÃO NO MEIO INCLUSIVO
Uma das primeiras dificuldades que as
crianças que são portadoras de deficiência em
grande parte dos lares é o fato de como a família
lidará com elas. Como citado anteriormente que
as crianças têm como verdade aquela realidade
que é apresentada por sua família, toda criança
antes mesmo de iniciar a vida escolar interage
em primeira instância no ambiente em que mora.
Logo, não é raro que se veja os pais e os
familiares mais próximos estimulando os bebês
e as crianças pequenas a falarem e a interagirem com o ambiente ao seu redor, seja com uso
de aparelhos celulares, brincadeiras, etc. mesmo que façam isso de modo involuntário (BATISTA, 2020).
É também de modo involuntário que o
oposto acontece em algumas situações. Em
certas realidades familiares, a partir do momen-

to que se identifica a deficiência da criança,
em grande parte dos casos tem como grande
preocupação procurar a cura para o problema,
esquecendo-se assim de estimular os demais
sentidos da criança, o que atrapalha no desenvolvimento infantil já que deixa de trabalhar os
conceitos básicos da sua formação (BATISTA,
2020).
Assim sendo, essa criança que não recebe os estímulos adequados chega à escola não
somente com a sua deficiência, mas também
com atrasos em seu desenvolvimento, ocasionados por essa falta não proposital ocasionada
pelos familiares. Logo, pode ser constatado que
a família ocupa parte muito importante no desenvolvimento infantil, ou seja, uma vez que deixa
de estimular a criança de maneira correta, deixa
traços que dificultam o seu aprendizado (BATISTA, 2020).
Por outro lado, quando a criança portadora de deficiência é oriunda de uma realidade que busca através da interação estimular os
seus demais sentidos, bem como o contato com
o mundo para além da realidade caseira, através
de contação de histórias, brincadeiras, transmissões de costumes e tudo o que geralmente faz
parte dos primeiros anos de vida de uma criança
não deficiente, é mais fácil que ela chegue na
escola para começar seu processo de alfabetização com uma realidade de desenvolvimento
mais próximo de uma criança que consegue ver
perfeitamente (BATISTA, 2020).
Já na escola, tanto a criança deficiente
que teve estímulos familiares quanto a que não
teve, a partir do momento que se inicia o processo de ensino, é necessário que haja com a criança, seja ela portadora de alguma necessidade
especial ou não, bastantes atividades que proporcionem a estimulação consistente. É através
do estímulo que irá favorecer o desenvolvimento
da criança, seja através de suas performances
corporais, sensoriais, táteis, motoras ou qualquer outra (BATISTA, 2020).
Logo, antes de introduzir o conteúdo didático em si para resultar na etapa em que a
criança leia e escreva e desenvolva seu aprendizado de modo consistente, é preciso que ela
tenha passado por todo esse processo de consciência e conhecimento tanto de seu próprio cor30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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po quanto de mundo, seja através de atividades
concretas, seja através de brincadeiras para que
finalmente ela seja apresentada a esse sistema
de escrita adaptado à sua realidade.
Antes da criança com deficiência começar
a ler textos é necessário que ela leia o mundo
e essa leitura se dá através dos estímulos que
fazem parte da primeira etapa de seu desenvolvimento. Do mesmo modo que ocorre com crianças não deficientes. Elas não começam já com
leitura e escrita, elas iniciam a aquisição de seu
conhecimento com o diálogo com outras pessoas, com os jogos, as brincadeiras, os desenhos,
as descrições para finalmente começar o aprendizado letrado, o que deve também ser levado
aos alunos com deficiência (BATISTA, 2020).

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação de modo geral sofre com
grandes diferenças quando ocorre nas escolas
particulares e nas escolas públicas com os materiais didáticos, com o apoio governamental ou
até mesmo com a parceria entre escola e família.
Tal diferença também será notada no que se diz
respeito à recepção dos alunos com deficiência,
já que em uma instituição particular, por se ter
maiores recursos que acarretarão no desenvolvimento das crianças (BATISTA, 2020).
Já numa instituição pública, o professor
se depara numa situação um pouco mais crítica
já que os recursos pedagógicos que encontrará com uma realidade um pouco mais delicada,
isto é, as adaptações necessárias para levar o
conhecimento será, portanto, totalmente responsabilidade do educador. Este deverá então considerar a realidade daquela comunidade em que
está inserido, se tem acesso à internet, se pode
haver contribuição das famílias com o desenvolvimento didático, etc. (BATISTA, 2020).

O MATERIAL DIDÁTICO INCLUSIVO
Para Batista (2018, p. 44), é a partir do
intuito de refletir a respeito do desenvolvimento
das tecnologias digitais no ensino tanto da leitura quanto da escrita no processo de alfabetização, a autora discute o papel destes no que
ela denomina desbrailização isto é, dar a chance
do professor e do aluno trabalharem em sala de
aula para além do uso do Braille. No entanto,
embora a autora trate suas pesquisas em uma
deficiência específica (visual), ao se estudar o
trabalho dela, é possível aplicar técnicas que ela
aponta no que diz respeito a aspectos de outras
deficiências.
A autora exemplifica que através dos
avanços tecnológicos, começaram a surgir aparelhos de tela, livros falados, livros digitais, dentre outras variadas formas de leitura e escrita
atuais que permitem que o cego tenha acesso à
informação sem estar preso somente ao Braille.
Novamente partindo dessa constatação da autora a respeito do uso de tecnologias, os professores podem pensar em estratégias de ensino que
envolva tais meios tecnológicos trazendo esses
recursos para sala de aula através de filmes,
atividades com equipamentos como computadores e celulares (quando assim for possível),
indo inclusive para fora dos limites da escola.
Tal como foi possível vivenciar em meio a pandemia de COVID-19, nota-se que cada vez mais
os recursos tecnológicos estarão presentes nos
desenvolvimentos de aula (Batista (2018).
Logo, como as tecnologias ajudam num
cenário de maior produção de conteúdo educacional, há possibilidades de trazer seus benefícios de modo adaptado para quando não se
pode usufruir de tais recursos, uma dessas reflexões é a respeito de como a criança é capaz de
aprender das mais variadas formas para além do
papel e do lápis. Ainda que a prática da escrita e
leitura propriamente ditas também devem estar
incluídas no currículo de atividades dos alunos
com deficiência.
No entanto, quando não há a possibilidade de incluir os recursos tecnológicos nas salas
de aula, como aponta Gonzaga (2012), os recursos flexibilizados ajudam no ato de incluir os
alunos com necessidades especiais. O aspecto
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positivo que a autora assinala é justamente que
muitos desses materiais e recursos podem ser
elaborados nas próprias escolas.
Não se pode ter material didático inclusivo como algo alheio a realidade de sala de aula
(seja tecnológico ou não), visto que eles são capazes de ampliar as potencialidades cognitivas
do aluno com necessidades especiais, ao mesmo tempo que apesar dos seus benefícios, é
um dos grandes desafios existentes em sala de
aula. Contudo, o professor não deve se ver preso às dificuldades, já que sempre há alternativas
de como se desenvolver projetos proveitosos. É
através do uso e manuseio dos materiais que
os alunos serão capazes de se expressar, elaborar perguntas, resolver problemas e se tornar
mais participativos, o que permite desse modo
maior interação social com os colegas de classe
(GONZAGA, 2012).

COMO SE DÁ A MEDIAÇÃO ATRAVÉS DOS MATERIAIS DIDÁTICOS
Gonzaga (2012) aponta que a aquisição
de materiais didáticos adaptados e inclusivos resultará no melhor aprendizado dos alunos. Os
professores conseguem ensinar quando transformam o objeto de ensino em algo que consegue ser perceptivo pelos alunos. Já as crianças,
conseguem aprender quando é possível refletir
a respeito dos aspectos apresentados, compreendendo, questionando e conseguindo dialogar
a respeito dos tópicos que a eles foram apresentados.
A autora cita alguns materiais possíveis
de serem levados para as salas de aula mesmo
que a escola não tenha disponível a possibilidade de investir muito nessas aquisições. Alguns
deles são:
• Lente de ampliação (também conhecida como lupa) destinado aos alunos
com baixa visão;
• Livros com marcadores dinâmicos
como velcro ou clipes;
• Cadernos com linhas escurecidas para
facilitar a percepção destas por alunos
que tenham dificuldade em nota-las;
• Objetos sonoros construídos com guizos em bambolês ou feijões em latas;

• Lápis com engrossador, elaborados
através do uso de borrachas ao redor
do material que facilitam o seu manuseio (GONZAGA, 2012).
Nota-se através das exemplificações de
materiais apontados pela autora se tem materiais para as mais diversas competências que
se trabalha nos primeiros anos do fundamental:
leitura, escrita e atividades físicas. Materiais os
quais também podem ser incorporados nos demais anos escolares, inclusive na fase de educação infantil.
Caberá, deste modo, o professor averiguar
as necessidades de cada aluno para cada atividade proposta, lembrando que cada deficiência
exige uma adaptação diferente e que nenhuma
dessas modificações deve ser excludente e sim
um facilitador na relação dos alunos e na execução das atividades (GONZAGA, 2012).
Ou seja, numa atividade que trabalhe percepções físicas, os alunos com necessidades
especiais podem utilizar um bambolê com guizos para melhor entender a movimentação do
objeto junto ao seu corpo e pode ser interessante inclusive para os alunos não deficientes
que irão perceber diferenças entre o brinquedo
sem os guizos e com os guizos, sendo assim
um recurso lúdico inclusive para eles (GONZAGA, 2012).

A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO EM CONTRASTE COM AS NECESSIDADES DE CADA UM
Batista (2018, p. 29) discute que o ensino de qualidade no Brasil sempre foi destinado somente às minorias principalmente as que
possuíam melhor poder aquisitivo, além disso,
o próprio conceito de alfabetização sofreu variações no decorrer dos anos. Historicamente, uma
pessoa que sabia assinar o próprio nome já podia ser considerada alfabetizada, o que já não
se considera hoje em dia. Logo, é possível traçar
uma relação marcada pelas diferenças e desigualdades no decorrer da História do ensino.
Depois, começou a crítica a respeito de
um ensino em que consegue realizar cópias dos
conteúdos acreditando que uma vez que o aluno
conseguisse reproduzir os conteúdos passados
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ou escritos expostos na lousa já eram suficientes, sem, no entanto, entender, interpretar ou realizar qualquer aproveitamento do que a ele é
apresentado. Ou seja, a partir do momento que
se questiona a ineficácia de realização de meras
cópias, o ensino passou a cobrar a alfabetização
de fato e não apenas o letramento, ainda que
este seja parte constituinte do processo de alfabetização (BATISTA, 2018).
Esse exemplo mais geral apresentado
pela autora, pode ser relacionado ao que acontece quando um aluno tem na escola que não
apresenta recursos aos alunos com necessidades especiais, sem, no entanto, ser de fato
alfabetizado. Ele poderá reconhecer os signos,
ou seja, os pontos que usam para escrever um
texto, poderá até mesmo reproduzir alguns termos e identificar algumas palavras, mas não terá
completo êxito ao ler e interpretar. Isso porque
um aluno que de fato é alfabetizado, consegue
ter a maturidade para compreender até mesmo
sem ajuda de um professor (em um momento
futuro) o que está escrito e o tamanho do significado daquilo que se lê (BATISTA, 2018).
Contudo, não deve ser entendido com o
que aqui foi apresentado que os materiais adaptados são, portanto, uma futilidade criada e que
utilizando apenas outros meios se dará uma alfabetização mais completa e que o aluno deverá
ter contato com os meios de ensino pensado
para eles. Não se pode esquecer também que
não são apenas os materiais que conseguem
trazer êxito na aprendizagem, mas sim que o
ensino de qualidade só se dá com a interferência do professor: é ele quem exemplificar como
se usa os materiais e lançará mão dele para a
apresentação do conteúdo até então inédito aos
alunos (BATISTA, 2018).
Isto é, o convívio com outros, a mediação
pedagógica e o contato com os materiais e recursos didáticos que apresentam dinamicidade
em seu manuseio ou que facilitam o entendimento do conteúdo e do mundo são o que resultará
no melhor aprendizado de cada um dos alunos.
Sendo o professor a figura central, juntamente
aos alunos, já que sem ele tanto os conteúdos
quanto os materiais seriam apenas uma grande
quantidade de objetos e assuntos abstratos (BATISTA, 2018).

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Koelle (2019) destaca que cerca de 24%
da população possui algum tipo de deficiência,
logo, pensar a respeito da escolarização dessas
pessoas é uma necessidade para que não siga
tendo os traços de discriminação já tão presentes na História Educacional do Brasil e do mundo.
Por muito tempo essa população com alguma necessidade especial estava marginalizada da sociedade, tendo que recorrer às instituições especializadas de ensino para quem tinha
alguma deficiência e em grande parte dos casos
acabavam sem estudo básico e médio ou apenas com pouco contato com as instituições de
ensino. Logo, antigamente o tido por normal era
segregar quem possuía alguma deficiência (KOELLE, 2019).
Com o decorrer dos anos passou a ser
defendido por lei o direito ao ensino básico, fundamental e médio. Já que sem uma preparação
adequada os adultos sem escolarização não
conseguem ser inseridos no mercado de trabalho ou conseguirem boas condições de vida
(KOELLE, 2019).
Incluir, como defende a autora é integrar,
abranger a todos, sem exceção. Ou seja, a educação inclusiva é aquela que integra os alunos
com necessidade especiais, em escolas regulares, por meio de uma abordagem humanística.
Logo, o professor será o exemplo para as
crianças de como lidar com as diferenças em
sala de aula, mediando o conhecimento e as relações, essas crianças no futuro saberão melhor
como se portar em sociedade no que diz respeito ao convívio com a diversidade (KOELLE,
2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os pontos expostos e debatidos no presente artigo percebe-se que a
grande questão no que se refere o ensino de alunos com algum tipo de deficiência é que
por mais que as escolas recebam esses alunos, as instituições não sabem exatamente como
lidar com a situação o que resulta em um aluno que é portador de alguma necessidade especial e frequenta o ambiente que em tese deveria ser inclusivo, em muitos casos, pela falta
de adaptações, fica à margem dos processos educacionais que ocorrem na sua sala de aula.
O maior dos desafios nesse ponto de recepção de modo geral é a adequação do ambiente escolar à realidade do aluno e entende-se por escola todo o ambiente: a sala de aula,
os outros espaços que o aluno frequentou na instituição de ensino, os materiais, o preparo
dos profissionais, etc.
A questão crítica é que grande parte dessa estrutura não depende somente do desejo
do espaço escolar em como melhor atender seus alunos com necessidades mais específicas, mas sim de um investimento do Estado que infelizmente muitas vezes não ocorre.
Assim, é necessário que dentro das possibilidades a escola se adapte ao aluno com
aquilo que lhe é possível e lute junto aos familiares para conseguir melhorias que deveriam
ser dos alunos deficientes por direito. Além de como apresentado, o professor enquanto
mediador do conhecimento e das relações busque estratégias possíveis para que ocorra o
aprendizado.
Outro obstáculo citado anteriormente é aquele que ocorre quando a família não instigou
o desenvolvimento do aluno com deficiência, ou por não aceitar a condição (seja de modo
implícito ou explícito) ou que por alguma razão não souberam lidar com a situação e estimular a criança de modo adequado.
Nesses casos, seria interessante que a família fosse convidada à instituição de ensino
de seu filho a da criança pela qual ela é responsável para que os profissionais da educação
expliquem a respeito da importância do trabalho conjunto entre escola e família para o melhor
desenvolvimento do aprendizado da criança. Deve ser claro para a criança e todas as pessoas que a cercam que a deficiência não faz alguém ser melhor ou pior, mas sim diferente e
que merecem igual respeito e direito de aprendizagem.
Assim sendo, ainda que o professor alfabetizador seja a pessoa mais atuante na transmissão de conhecimentos, já que é a figura mediadora, e quem guiará o aluno pelo caminho
a ser trilhado até que o aluno seja alfabetizado, a criança com alguma necessidade física é
parte integrante da responsabilidade de todos que fazem parte da equipe escolar: professores, gestão, equipe escolar e família.
Freire (2000, p. 67) afirma que “Se a educação sozinha não pode transformar uma
sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda", ao desenhar uma relação com o impacto
do ato de se ensinar o aluno deficiente de maneira adequada e proveitosa, a escola também
estará atuando como exemplo social.
Isto é, a comunidade ao redor daquele ambiente escolar verá como a instituição lida
com a situação de incluir e começará a adaptar-se também àquela criança que além de aluno
também é um cidadão integrante do seu meio. Logo, os exemplos obtidos pelos alunos serão
influentes inclusive futuramente quando os alunos já formados pela escola forem cidadãos
que respeitam a diversidade (FREIRE, 2000).
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É a partir da verdadeira inclusão do aluno, seja qual for sua deficiência ou necessidade
especial, que será possível desenvolver e vivenciar o ensino e a aprendizagem de qualidade,
que não formará apenas alunos que leem e escrevem, mas contribuíram para a formação
cidadã de cada um dos alunos que participarem desse processo.
A escola tem o papel de acolher todo e qualquer aluno e suas peculiaridades, e é através da inclusão e do incentivo ao convívio com as diferenças que os alunos terão a melhor
dimensão de notarem que todos eles possuem os mesmos direitos e os mesmos espaços
diante da comunidade escolar em que fazem parte (FREIRE, 2000).
Para tanto, no que se diz respeito ao processo de ensino em si, o professor deve se
fazer atuante. Tendo em vista planos de aulas bem elaborados, atividades que se utilizem
dos outros quatro sentidos para que todos possam participar das diversas sensações que o
aprendizado pode proporcionar, com os materiais pensados para cada realidade encontrada
em sala de aula e nas mais variadas etapas do aprendizado (FREIRE, 2000).
Além disso, o professor mais do que transmissor do conhecimento, é aquele que media
todas (ou grande parte) dos acontecimentos em sala de aula, portanto, deverá acompanhar
de modo atento em como está sendo o desenvolvimento do aluno com deficiência, se está
acompanhando o conteúdo do mesmo modo que as outras crianças da turma, quais as
maiores dificuldades e facilidades daquela criança para que cada vez mais o ensino para
ela esteja evoluindo positivamente, realizando assim a integração verdadeira dos alunos e do
aprendizado de todos (FREIRE, 2000).
Muitas vezes, quando um professor descobre que na sua sala de aula haverá um deficiente visual, a primeira reação será de preocupação, no entanto, por mais que se prepare a
escola e os profissionais, o maior enriquecimento para a experiência de como alfabetizar o
aluno com deficiência na trajetória profissional desse pedagogo será de fato a possibilidade
da alfabetização em si.
Logo, através das experiências com ensino desses alunos, pensando em materiais
apropriados e aprofundamento de conhecimentos de como melhorar a didática contribuirá
que o professor mediador de ensino em situações inclusivas seja um profissional cada vez
mais qualificado (FREIRE, 2000).
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O PROFESSOR E O ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA
DO COVID-19
RESUMO: No presente estudo apresentaram-se algumas considerações sobre a educação e
a aprendizagem em tempos de distanciamento social devido à pandemia do Covid-19. O
foco foi na adaptação e superação dos docentes e discentes que estavam acostumados
à educação presencial. Abordou-se também sobre o histórico da educação a distância,
tipos de educação a distância, preconceito contra o Ensino a Distância, as habilidades
necessárias ao professor para atuar no ensino remoto e o papel fundamental do professor
como mediador na aquisição de conhecimento durante a pandemia e no pós-pandemia.

Palavras-chave: Pandemia; Ensino Remoto; Habilidades; Professor; Alunos.
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INTRODUÇÃO

A

situação iniciada a partir do contágio mundial pelo Covid-19 afetou o cenário
mundial em seus mais diversos campos, trazendo consequências econômicas,
políticas, sociais e também, ao campo educacional. Esta paralisação compulsória trouxe, inevitavelmente, o uso das tecnologias educacionais para a realização de atividades escolares não presenciais (VIEIRA; RICCI, 2020).
Para os professores esta transição imediata e não planejada para o ensino online trouxe
grandes desafios. A maior parte dos professores brasileiros não foi preparada para integrar
tecnologia nos processos de ensino aprendizagem e para ensinar de forma remota (DELLAGNELO, 2020).
Com a pandemia, as plataformas de Educação a Distância passaram a ser uma solução viável para que crianças e jovens não perdessem o ano letivo, no entanto, as relações
escolares envolvem vínculos afetivos e socialização, aspectos que podem ficar em segundo
plano no ensino remoto. Além disso, muitos docentes além de não ter o preparam para tal
atividade, estão sendo cobrados para melhorar seu dinamismo e se ater mais ao tema da
aula. Muitas escolas, sobretudo públicas, não possuem infraestrutura para essa modalidade,
não dispõem de plataformas e Ambiente Virtual de Aprendizagem (ZAJAC, 2020).
Segundo a pesquisa TIC Domicílios (2019), apenas 42% das casas brasileiras têm
computador; 85% dos usuários de internet das classes D e E acessam a rede exclusivamente
pelo celular e somente 13% se conectam tanto pelo aparelho móvel quanto pelo computador.
Tendo em vista esses aspectos da aprendizagem e a da relação aluno-professor, faz-se
necessário discutir e refletir sobre os rumos da educação remota durante a pandemia do
Covid-19 bem como no pós-pandemia.
Os objetivos deste artigo foram apresentar os tipos de Educação à Distância e a evolução da mesma em nosso país. Abordar pontos positivos e negativos da Educação à Distância, em tempos de pandemia, na educação básica e reafirmar o fundamental papel do
professor na aprendizagem dos alunos.
Foi realizada pesquisa exploratória em artigos científicos, dissertações, teses, monografias e revistas digitais disponíveis no Google e Scielo. A redação iniciou-se em agosto de
2020 e foi concluída em setembro do mesmo ano.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

599

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
O registro mais antigo de uma experiência
de Educação a Distância (EAD) é de um curso
por correspondência em 1728, em Boston, nos
Estados Unidos.
O professor Caleb Phillips ofereceu um
curso de Taquigrafia (uma técnica para escrever à mão de forma rápida, usando códigos e
abreviações) para alunos em todo o país, com
materiais enviados semanalmente pelo correio.
Esse anúncio foi dado em um jornal da época.
Em 1833, na Suécia, a universidade da
cidade de Lund ofereceu um curso de composição por correspondência. Em 1840, na Inglaterra, iniciou-se um curso também de Taquigrafia
de passagens bíblicas, em que o professor Isaac Pitman incentivava os alunos a escreverem
postais com textos abreviados, como ensinados
no curso (EAD, 2016).
A EAD no Brasil iniciou-se no século XX,
devido ao processo de industrialização, que gerou uma demanda por políticas educacionais
que formassem o trabalhador para a ocupação
industrial, especialmente os trabalhadores do
meio rural, que não teriam a necessidade de se
deslocarem para os centros urbanos (LOPES et
al., 2020).
A partir dos anos 30, as políticas públicas
viram na Educação a Distância uma forma de
atingir uma grande massa de analfabetos sem
permitir que houvesse grandes reflexões sobre
questões sociais. Com o estabelecimento do Estado Novo, em 1937, a educação passou a ter o
papel de “adestrar” o profissional para o exercício de trabalhos essenciais à modernização administrativa.
Dentro deste contexto de formação profissional, surgem o Instituto Rádio Técnico Monitor
em 1939, e o Instituto Universal Brasileiro, em
1941 (LOBO NETO, 2001).

Em 1996, a LDB nº 9.394, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação para todos
os níveis de ensino, coloca o ensino a distância
como modalidade utilizada para complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Na LDB, no seu Art. 87, os municípios
foram obrigados a “prover cursos presenciais ou
à distância para atender os jovens e adultos com
pouca escolarização”.
O Plano Nacional de Educação, aprovado
em janeiro de 2001 e que foi exigência da LDB,
aborda a educação à distância e as tecnologias
educacionais; ele se refere a essa modalidade
de ensino “como um meio auxiliar de indiscutível
eficácia” para enfrentar “os déficits educativos
e as desigualdades regionais” (OLIVEIRA et al.,
2020).
Há inúmeras opções de cursos à distância, desde supletivos até programas de pós-graduação. Alguns cursos possuem apenas provas
presenciais; outros, pouquíssimas aulas em que
a presença do aluno se faz necessária (LOPES
et al., 2020).

TIPOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
O EaD pode ser caracterizado em 3 gerações, sendo a primeira geração a educação por
correspondência; a segunda geração pautada
na televisão, fitas de áudio e vídeo e a interação por telefone e a terceira geração baseada
em redes de conferência por computador e estações de trabalho multimídia, destacando-se as
possibilidades oferecidas pelo acesso à internet
(LEMGRUBER, 2020).
Segundo Bebber (2009) as instituições
podem trabalhar com uma ou mais das seguintes formas de ensino a distância:
• Sites que proporcionam ao aluno uma
sequência de conteúdos, previamente
estudados e produzidos por equipes
que organizam esses materiais, com
exercícios e textos para debates em salas de “chat”, previamente agendados.
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• Videoconferências que em determinados momentos, alunos e professores
estão conectados via câmera de vídeo
e áudio para uma aula, não presencial,
mas com a possibilidade de questionar
o professor e tirar as dúvidas durante a
realização da mesma.
• Cursos semipresenciais, onde os alunos precisam comparecer semanalmente a uma aula para entrega e discussão de trabalhos e outras até que
solicitam que o aluno compareça apenas uma vez por mês para debates e
discussão de dúvidas.
Uma peça chave no EaD é o tutor, sua
mediação é uma função docente, tanto na tutoria específica de uma disciplina, quanto na tutoria, em geral presencial, como um orientador de
estudo. A luta por uma EaD de qualidade deve
contemplar, além da qualificação docente dos tutores, suas condições de trabalho. É fundamental que se avance no estabelecimento de parâmetros quanto ao número de alunos atendidos,
pois muitas instituições abusam nessa relação
expondo seus profissionais a uma superexploração (LEMGRUBER, 2020).

O PRECONCEITO CONTRA A EAD
Mesmo com todo o desenvolvimento e
crescimento de aquisições do conhecimento,
e reconhecimento do Ministério da Educação –
MEC, muitas pessoas ainda acham que, o fato
de não ter um professor (presente) em sala de
aula “não se aprende nada”.
O universo educacional é bem relativo,
aprender é uma arte, e tal arte age com firmeza e
clareza para quem a buscar, fazer um curso seja
ela graduação, pós-graduação, cursos livres e
de capacitação, presencial ou a distância, tem
a mesma validade e a mesma eficácia de um
presencial, só depende inteiramente da disposição e dedicação do aluno (A EVOLUÇÃO DA
EDUCAÇÃO a DISTÂNCIA NO BRASIL, 2020).

Segundo Santos (2012) que realizou trabalho de campo com aplicação de um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas, coletado em turmas do curso de Letras
português/espanhol a distância de uma universidade privada do estado de Sergipe, observou
que a educação a distância é ainda alvo de discriminação, pois por se acreditar que ela não é
tão boa quanto a educação presencial, muitos
estudantes de cursos EaD sofrem ações discriminatórias, como tratamentos pejorativos e falta
de credibilidade em vários ambientes de convivência.
Apesar desse preconceito ainda existir,
este tipo de ensino tem crescido cada dia mais,
aumentando o número de instituições que oferecem cursos nesta modalidade e principalmente,
o número de alunos que optam por este tipo de
educação. É provável que com o tempo e com
uma maior divulgação da qualidade e resultados
da EaD este preconceito tenda a diminuir em todas as áreas de conhecimento.
Algumas áreas encontrarão maior resistência, mas mesmo assim estas resistências não
dominarão por absoluto durante muito tempo.
Na Europa, já é possível verificar que existe, em
algumas empresas, uma disputa pelo profissional formado em EaD, devido à autonomia, capacidade de organização e resolução mais ágil de
problemas desenvolvidos durante a graduação a
distância - que exige durante todo curso de seus
alunos este tipo de característica e posicionamento (BUENO, 2011).

O QUE É ENSINAR REMOTAMENTE?
Ensinar remotamente não é sinônimo de
ensinar a distância, embora esteja diretamente
relacionado ao uso de tecnologia e, nesse caso,
digital. O ensino remoto permite o uso de plataformas já disponíveis e abertas para outros fins,
que não sejam estritamente os educacionais, assim como a inserção de ferramentas auxiliares e
a introdução de práticas inovadoras.
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A variabilidade dos recursos e das estratégias bem como das práticas é definida a partir
da familiaridade e da habilidade do professor em
adotar tais recursos.
Ensinar remotamente permite o compartilhamento de conteúdos escolares em aulas organizadas por meio de perfis (ambientes controlados por login e senha) criados em plataformas
de ensino, como, por exemplo, SIGAA e MOODLE, aplicativos como Hangouts, Meet, Zoom ou
redes sociais (GARCIA, 2020).
Os alunos e os professores agem e aprendem quando se sentem desafiados, quando
sentem alguma necessidade, quando estão interessados ou intrigados com algo. O uso de perguntas reflexivas pode gerar um movimento de
cooperação tanto interna quanto externa.
A aprendizagem cooperativa acontecerá
se os alunos conseguirem coordenar seus pontos de vista e apresentar argumentos para as
suas proposições. A cooperação deixa de acontecer se faltar reciprocidade entre os envolvidos,
respeito mútuo, ou quando um dos envolvidos
partir da ideia de que o seu ponto de vista é o
único possível.
O professor que se atenta a essas questões, têm elementos para articular os debates em
ambientes virtuais. Ainda assim, deve se atentar
a não coagir os alunos a “pensarem” como ele.
Se isso acontecer, não há cooperação, pois não
há operação conjunta, nem construção de consenso, apenas consentimento (LEMGRUBER,
2020).

QUAIS AS HABILIDADES DO PROFESSOR PARA ATUAR NO ENSINO REMOTO?
Em um mundo conectado, o professor precisa tornar-se um facilitador em vez de impor o
seu ponto de vista. É importante fazer os alunos
se sentirem parte da produção de conhecimento
participando dos debates e dando ideias para
compor a disciplina.
É preciso aprender a usar as mídias sociais, adaptando-se a esses ambientes onde os
estudantes convivem e se expressam. Além de
facilitar a interação, o professor precisa provocar
a busca pelo conhecimento com as ferramentas
corretas.
Ter a habilidade de instigar a participação
e o questionamento é fundamental para o docente que irá conviver com uma geração extremamente estimulada pela tecnologia.
O professor precisa estar aberto para receber informações novas dos estudantes e compartilhar com eles o conhecimento de maneira
mais horizontal e a experimentar novas formas
de organizar as aulas, por exemplo, por meio
de aplicativos que facilitem a transmissão de conhecimento e softwares que ampliem os limites
da sala de aula. É importante estar disposto a
conhecer novas formas de educar, fazendo educação e tecnologia andam juntas (DESAFIOS DA
EDUCAÇÃO, 2013).
Os alunos e os professores agem e aprendem quando se sentem desafiados, quando
sentem alguma necessidade, quando estão interessados ou intrigados com algo. O uso de perguntas reflexivas pode gerar um movimento de
cooperação tanto interna quanto externa.
A aprendizagem cooperativa acontecerá
se os alunos conseguirem coordenar seus pontos de vista e apresentar argumentos para as
suas proposições. A cooperação deixa de acontecer se faltar reciprocidade entre os envolvidos,
respeito mútuo, ou quando um dos envolvidos
partir da ideia de que o seu ponto de vista é o
único possível.
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O professor que se atenta a essas questões, têm elementos para articular os debates em
ambientes virtuais. Ainda assim, deve se atentar
a não coagir os alunos a “pensarem” como ele.
Se isso acontecer, não há cooperação, pois não
há operação conjunta, nem construção de consenso, apenas consentimento. Nesse espaço
coletivo, torna-se necessário que o aluno seja
corresponsável pela aprendizagem do outro, do
grupo, sentindo-se parte desse, se posicionando, apresentando proposições sejam elas correspondentes, antagônicas ou complementares
às dos colegas e do professor (SCHERER; BRITO, 2014).

ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO
BÁSICA FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19
À PANDEMIA DA COVID-19
A pandemia do Covid-19 trouxe imensos
desafios para todos os setores, no Brasil e no
mundo. Na tentativa de reduzir a ampla disseminação do novo Coronavírus, medidas de distanciamento social foram adotadas pelos países.
Na Educação, tais medidas significaram
o fechamento de escolas públicas e particulares, com interrupção de aulas presenciais. As
escolas transferiram aulas e outras atividades
pedagógicas para formatos à distância, viabilizados principalmente por meio da disponibilização
de plataformas online, aulas ao vivo em redes
sociais e envio de materiais digitais aos alunos
(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020).
As desigualdades de aprendizado nas
escolas, principalmente públicas, tendem a se
agravar, passado o período da quarentena. Isto
porque 20% dos domicílios brasileiros – o equivalente a 17 milhões de unidades residenciais
– não estão conectados à internet, o que impossibilita o acesso de alunos ao material de ensino
a distância disponibilizado em seus portais por
muitas escolas públicas do ensino fundamental
e do ensino médio.

Vivem nesses domicílios cerca de 42 milhões de pessoas, entre as quais, 7 milhões são
de estudantes, 95% matriculados em escolas públicas e 71% cursando o ensino fundamental. É
preciso entender que a disposição de recursos
tecnológicos é heterogênea entre os alunos e
que aqueles que já têm desempenho acadêmico
melhor tendem a se beneficiar mais das soluções tecnológicas (MAAKAROUN, 2020).
Os alunos podem ter dificuldade para manusear ou acessar computadores e internet fora
da escola, além da falta de disciplina para gerenciar o próprio tempo e o estudo; os professores podem não ter a habilidade pedagógica e
tecnológica necessária para adaptar a aula presencial a EAD; as Instituições de ensino podem
carecer de infraestrutura de TI necessária para
alta demanda de aulas virtuais, bem como de
currículo para orientar os professores e as cidades menores podem ter o serviço de internet
sobrecarregado, e prejudicar o processo de ensino–aprendizagem (PUJOL, 2020).
O ensino remoto não deve se resumir apenas ao uso de slides, vídeo aulas e resolução
de exercícios, podem ser utilizados ainda jogos,
visitas a museus virtuais, simulações e uso de
laboratórios remotos. Atividades educacionais à
distância podem contribuir para tornar o aprendizado mais seguro e estável, resgatando algum
senso de esperança. O envolvimento das famílias é fundamental neste momento e o fortalecimento da relação família-escola, especialmente
se sustentado no pós-crise, é uma das principais
oportunidades que a crise proporcionou (TODOS
PELA EDUCAÇÃO, 2020).
Já se discutiu muito sobre o direito do ensino em casa, mas hoje, com o desdobramento
da pandemia observa-se como a socialização
e a presença do professor são importantes no
desenvolvimento da criança e do adolescente,
assim como uma família estruturada que lhe dê
suporte e auxílio nos estudos. Além da própria
estrutura de equipamentos e rede de internet,
que mostram o quanto nosso país é ainda desigual no quesito de educação (RUSCHEL; TREVISAN; PEREIRA, 2020).
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ATUAÇÃO DO PROFESSOR NA PANDEMIA E NO PÓS-PANDEMIA
Para a maioria dos professores, o trabalho
remoto, em decorrência da pandemia, significou
esgotamento pelo excesso de tarefas ou ainda
preocupação com os estudantes impossibilitados de acessar o conteúdo digital (ATIÉ, 2020).
Os professores se reinventaram durante
a pandemia. Nesse período, eles foram obrigados a refazer todas as aulas, passar novos exercícios, escrever apostilas, gravar em vídeo os
conteúdos das disciplinas, criar canais próprios
em redes sociais, mudar avaliações, fazer busca
ativa de alunos e se aproximar das famílias dos
estudantes. Precisou ocorrer uma transformação
comportamental dos professores para não perder a conexão com os alunos e manter a aprendizagem (COSTA; TOKARNIA, 2020).
Outra dificuldade em trabalhar em casa é
o desdobramento entre atender os alunos e as
aulas e atender também a família, especialmente para os que têm filhos pequenos em casa,
principalmente por eles exigirem, na maioria
das vezes, a atenção da mãe. A situação acaba
causando a interrupção do trabalho por vários
momentos, o que gera um desgaste e cansaço
maior. Outra situação desafiadora para professores e escolas neste momento é a cobrança de
alguns pais pela falta de aulas. Alguns chegam a
colocar a possibilidade de não fazer o pagamento das mensalidades escolares, alegando que
as unidades não estão funcionando (FRANCO,
2020).

Essa escola que será construída representa uma oportunidade para que os professores
exerçam um protagonismo necessário para que
se sintam desafiados e confiantes de que têm
condições de fazer uma escola necessária para
novos desafios (ATIÉ, 2020).
A profissão de professor envolve muita
relação interpessoal e acolhimento. O professor, depois da covid-19, certamente estará mais
atento às estratégias diferenciadas e ao novo.
Será capaz de enxergar, avaliar e aliar o interesse dos alunos aos recursos usados em sua
prática pedagógica diária. Isso proporcionará
mais dinâmicas para aulas, engajamento dos
alunos e, consequente, mais aprendizagem (SILVA, 2020).
Daqui por diante é fundamental que o
professor melhore sua formação ou pós-formação, com a introdução de disciplinas ligadas aos
meios digitais e tecnológicos. Também precisa
compreender que a educação à distância ou o
ensino remoto é uma possibilidade de ser aplicada na prática docente (HONORATO; MARCELINO, 2020).

Antes da pandemia, sabíamos que para
aprender é preciso tempo, reflexão, indagações
e cuidado. Mesmo assim, seguimos no modelo
acelerado de aprendizagem, agora de modo remoto, com muitas escolas exigindo que os professores cumpram seus planejamentos pré-pandemia, como se nada tivesse acontecido. Daqui
por diante, devido à necessidade de novos protocolos de distanciamento, ensinar e aprender
irão exigir novas configurações tanto do ponto
de vista físico quanto metodológico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação a Distância iniciou-se no Brasil no século XX, com o intuito de capacitar o
trabalhador, especialmente o rural, para ocupar cargos na indústria. Era também uma forma
de atingir uma grande massa de analfabetos sem permitir que houvesse grandes reflexões
sobre questões sociais.
O conceito de Educação à Distância é diferente do ensino remoto, este último, permite
o uso de plataformas já disponíveis e abertas para outros fins, que não sejam estritamente os
educacionais. Porém, ambas utilizam a tecnologia para o processo de aprendizagem.
As instituições podem trabalhar com sites, com sequência de conteúdos e videoconferência, que apresenta a possibilidade de questionar o professor e tirar as dúvidas durante a
realização da mesma e vídeo aulas, gravadas pelo próprio professor e disponibilizadas em
plataformas digitais.
A pandemia do Covid-19 trouxe imensos desafios à educação e escancarou as desigualdades da aprendizagem devido às dificuldades que muitos alunos têm para acessar o
material de ensino. Aqueles alunos que já têm desempenho acadêmico melhor tenderão a se
beneficiar mais das soluções tecnológicas.
Os professores tiveram que se desdobrar entre o trabalho remoto e os cuidados com
a família e a casa, além do que, muitos não possuíam habilidade pedagógica e tecnológica
necessária para adaptar a aula presencial a EAD.
Os professores que atravessarem essa, certamente estarão mais atentos às estratégias
diferenciadas e ao novo. Serão capazes de enxergar, avaliar e aliar o interesse dos alunos
aos recursos usados em sua prática pedagógica diária.
A transição entre ensino presencial para o ensino online requer planejamento e investimentos, que não são possíveis em curtíssimo prazo. Esta situação emergencial serviu de
alerta para a necessidade de se criar escolas capazes de oferecer experiências híbridas de
aprendizagem, isto é, que consigam integrar ensino presencial e online. Além da formação
inicial e continuada dos professores nesse tema.
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LEITURA NA ESCOLA: A LEITURA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA, ANÁLISE E REALIDADE
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.

Palavras-chave: Leitura; Ensino; Aprendizagem.
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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 na leitura desde os anos iniciais.
Mostrar as condições das instituições de ensino como extensão da casa dos estudantes no processo de formação desses indivíduos para a sociedade, profissionais envolvidos
nesse procedimento que tem o objetivo final de qualificar os educandos, desenvolvendo
nestes 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 estudantes surdos. Mostrar a
importância da leitura como instrumento de interação social e autonomia. Levantar os possíveis equívocos no processo de ensino-aprendizagem e possíveis soluções para a superação
das dificuldades no ensino da leitura, inclusive com estudantes 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 no contexto geográfico, 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 estudantes que apresentam algumas necessidades educacionais 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 estudantes, adquirindo novos
vocabulários, matérias e atividades que ajudem
essa situação didática, com o uso de dicionários bilíngue e que devam centrar-se na reflexão
sobre a língua em situação de produção”, assim
ao referencial aos estudantes com necessidades
auditivas (1979), todos os vocábulos devem ser
apresentados aos estudantes juntamente com a
sua representação concreta para que os estudantes 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 portuguesa pode ser facilmente identificado e constatado, seja qual for à 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, 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
estudantes das escolas de ensino básico e estudantes que apresentem necessidades especiais
como a surdez 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 e tem a possibilidade de despertar o
interesse dos estudantes de um modo geral nas
histórias. Assim como os adultos, as crianças, nossos estudantes também gostam de ouvir uma boa
história e tudo começa com uma simples narrativa.
Desde cedo os estudantes têm contato com
diversos tipos de narrativas como as canções de
ninar, cantigas de roda até histórias pessoais, por
esse 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 estudantes. 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 estudantes.
Podemos afirmar que as práticas de leitura escolar não nascem do acaso e nem do autoritarismo ao nível da tarefa ou obrigação, mas
sim de outra orientação de trabalho envolvendo
planejamento que aciona no seu projeto de aula
as necessidades, as inquietações e os desejos
de estudantes-leitores, bem como sabemos que
ensinar os estudantes 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 estudantes
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, bem 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 estudantes devem aprender em
cada etapa, até a conclusão da sua formação
básica.
Dessa forma, todos os professores devem
coordenar esforços para conseguir os melhores
resultados. Todas as crianças são capazes de se
desenvolverem cognitivamente, por isso, a escola precisa organizar suas aulas e suas atividades
pensando em todos os estudantes, garantindo
que todos eles possam se desenvolver na leitura
e na escrita.
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A equipe de gestão escolar deve ajudar os
professores em seu trabalho, avaliar o processo
de aprendizagem dos seus estudantes. É de extrema importância à escola saber desenvolver
a formação dos estudantes na área da leitura
à escrita. Os estudantes 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 estudante que não sabe ler com eficiência, estará
destinado a ter mais dificuldades na aprendizagem de um modo geral.
Não basta simplesmente “mandar o estudante ler”. É necessário envolvê-los significativa
e democraticamente nas situações de leitura, a
partir de temas vivenciados pelos próprios estudantes. 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 estudantes 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 a forma
como a 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 algo 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. 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 fala 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. 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
manifestações têm grande vantagem na escola
sobre as crianças que não vivenciam as mesmas condições. 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 esse tipo de leitura.
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
e sua importância para a vida da maioria delas
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é muito maior que a dos outros tipos de leituras.
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 alguns caracteres japoneses ou qualquer outro idioma não será possível ler o texto se não for capaz de decifrar a
escrita. Pode ser que o leitor saiba de memória,
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), é nesse primeiro passo da leitura, a facilidade ou dificuldade do texto se torna irrelevante
com relação à dificuldade específica de decifrar
propriamente dita a escrita. A escola comete alguns erros ou injustiças com as crianças não
levando em conta essas suas dificuldades reais,
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.
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 da formação 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 estudante 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 lê-lo diretamente, sem uma
prévia do que se trata, pois isso pode frustrar
o estudante que lê e os colegas que a ouvem,
inclusive ao professor que ainda não ensinou os
mecanismos de leitura.
Os profissionais da leitura, como locutores, atores, professores etc., antes da leitura em
geral ou representação ensaiam o texto, estudando as várias formas de interpretá- lo.
Neste sentido se faz necessário o questionamento de “Por que não deixar que o próprio
estudante prepare suas leituras?”, “Por que não
ensinar a ele como preparar uma boa leitura?”
A escola, às vezes, tem o hábito de surpreender os estudantes, como se eles fossem
máquinas sempre prontas para realizar a própria
tarefa, sem uma prévia orientação. A preparação
de uma leitura em voz alta é indispensável.
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 ati30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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vamente 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.
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 estudantes.
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 estudante 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
estudantes e os textos (ou registros verbais da
cultura).
Nesse sentido, vale a pena refletir um pouco sobre qual deveria ser a natureza dos textos a
serem colocados à disposição dos estudantes-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, aproveitando diversas 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, nesses termos, se o texto for “mentiroso”
(conservador etc.).
O leitor assimilará um equívoco e não adquirirá uma visão objetiva do assunto, correm raras exceções, os textos que compõem os livros
didáticos não atendem aos critérios de relevância objetiva da realidade, conteúdo programático
ao redor do aprofundamento de temas específicos e adequação ao repertório linguístico e de
vivências dos estudantes.
Nessa área apontam para as falhas e deficiências desses livros, que deve existir coerência
entre os objetivos propostos para a educação
do leitor e dos textos relacionados para leitura,
objetivando atingir a compreensão e a crítica
da sociedade através da prática da leitura para
movimentar a consciência dos estudantes para
aprofundar de determinado aspectos da realidade.
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. 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
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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 em todos os quadrantes da escola.
Para Paulo Freire (2001), 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 condição 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.

O ENSINO PARA ESTUDANTES
SURDOS
Sendo a leitura e escrita dois aspectos
de fundamental importância na alfabetização
dos estudantes nas escolas de ensino básico,
para os estudantes surdos também. Pesquisas
mostram que esses estudantes 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 estudantes 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 estudantes, 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 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, termo atualizado para “estudante com deficiência auditiva” ou “surdo”, 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 estudantes seriam expostos a termos
relacionados semanticamente, verbos entre outros termos estruturais da língua, à medida que
os estudantes fossem se apropriando destes
elementos novos elementos seriam inseridos
nesta mesma categoria gramatical.
Após novas aplicações, o ensino passou
para a concepção interacionista, assim como o
ensino para estudantes ouvintes, o ensino deixou de ser sistemático e preestabelecido pelos
professores e os estudantes 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
foram passando a utilizar a Língua de Sinais na
educação de estudantes surdos. O uso da Língua de Sinais possibilitou o desenvolvimento do
surdo em seus aspectos cognitivos, sócio afetivo-emocional e linguístico.

A LEITURA E COMPREENSÃO POR
ESTUDANTES 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, pes30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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quisa, informações etc. Analisando que com o
tempo o próprio estudante 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 estudantes, apresentando os textos
juntamente com a sua representação concreta,
facilitando a vivência por parte dos estudantes,
utilizando todos os seus sentidos e posteriormente a utilização de imagens, figuras para que
os estudantes 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 estudante 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 estudante surdo, muitas vezes apresenta grande dificuldade em reconhecer e decodificando as palavras, sem atribuir um significado
para o que está lendo e apresenta 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, não se atentando para o significado
do texto apenas nos significados isolados das
palavras. Neste sentido o significado do texto
fica perdido, já que para uma boa leitura se faz
necessário identificar as palavras e depreender

seus significados no contexto, assim como os
estudantes ouvintes, fazer uso de seu conhecimento prévio de mundo.
Os estudantes 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.
Neste processo é considerável salientar
a importância do professor, partilhar da mesma
língua é fundamental para suprir as dificuldades
apresentadas no desenvolvimento dos conhecimentos dos estudantes, que devem ser expostos
a maior quantidade de textos possíveis e o professor ser capaz de trabalhar com esses estudantes na Língua de Sinais, bem como explicar
os processos de construção do texto em uma
perspectiva construtiva, mostrando aos educandos um paralelo entre a língua de sinais e a língua portuguesa.
Um ponto que autores defendem, é a leitura para os estudantes 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
dos textos, esses textos não têm a necessidade de serem adaptados e sim, textos comuns já
usados na leitura de crianças não surdas.
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 estudantes.

O PROFESSOR NO PAPEL DE FORMADOR DE CONSCIÊNCIA CRÍTICA
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.
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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.
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 estudante aprenderá no primeiro
momento a ler, escrever e contar.
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. No Brasil ainda
não temos um sistema educacional exemplar e
único, tampouco nossos profissionais são preparados, avaliados e capacitados adequadamente.
Esses profissionais recebem, muitas vezes, uma remuneração que quase não chega
a suprir suas necessidades básicas. Um profissional que trabalha desmotivado, não consegue
transmitir entusiasmo no que faz principalmente
um professor, que é uma das molas propulsoras
para que o estudante queira permanecer na escola e desenvolver toda a sua capacidade leitora
e escritora, sendo ele, que com suas palavras
seduz o seu estudante para que possa vislum-

brar um mundo diferente em que as afirmações
como posso, sou capaz e consigo possam ser
traduzidas como verdades.
A prática do professor vai depender, profundamente, de sua concepção de língua e linguagem. Esse tipo de educador, com certeza,
levará seus estudantes 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 como portadores
de textos reais e significativos para uma determinada comunidade de aprendiz.
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 estudantes, 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 estudantes para as predições a respeito do
tema do texto, SOLÉ, (1998).
Há um momento em que o professor lê;
quando é estudante 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 estudantes, porque tem necessidade de sobreviver e completar o seu orçamento, lecionando em várias escolas ou períodos.
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,
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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 estudantes, qualquer coisa pode ser o ponto de partida para a elaboração de algum texto
que desperte o interesse dos estudantes.
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 didáticos 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 SILVA, 2003).
O ponto inicial desta caminhada diz respeito a essa seleção cuidadosa desses textos,
já que o estudante 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. Após
esse passo, o professor passa para a análise da
própria ferramenta de estudo, analisando suas
características fundamentais no que diz respeito
ao assunto, ideologia, público-alvo, faixa etária
e se é um texto didático ou paradidático (SILVA,
2003).
No aspecto do uso da língua, não devemos usar inicialmente só textos que retratam a
língua padrão de forma precisa, já que os estudantes em 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 estudantes, no seu desenvolvimento
da compreensão dos aspectos da narrativa, da
estética da leitura, pois conforme o estudante
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, é importante o papel de
um mediador desse processo, em especial o papel do professor que articula esse trabalho com
os estudantes no seu dia a dia. A falta de uma
cultura voltada para a leitura, incluindo a questão familiar que em diversos casos 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 em seus estudantes
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).
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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 compreender o que está
escrito, quanto para a leitura de mundo.
Podemos observar que quando a escola recebe os estudantes, cada qual com a sua realidade,
apresentando a sua cultura própria em um ambiente
no qual cada um age de maneiras diferentes. Nessa
nova realidade, os estudantes precisam ler a escola e a escola ler esses novos estudantes. A escola
precisa praticar a maior e diversificada atividade de
leitura, leitura do mundo e cultural.
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. A leitura tem força determinante e
observada 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 aprendentes tomarem aversão aos discursos literários
porque não os entendem a partir de seus contextos.
Alguns livros didáticos, muitas vezes, incentivam à ignorância e a alienação em suas escolhas
textuais que não trazem nada de desafiador para
o estudante 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 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 estudantes 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.
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 estudantes 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 aprendentes, pois faz parte do exercício
da cidadania. 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 estudante
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.
O professor deverá ser dotado de um instrumental teórico e prático adequado para o desenvolvimento textual dos estudantes, 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 legitimidade 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.
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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 possíveis equívocos nessa didática, que limita o conhecimento dos
estudantes nessa escola e muitas vezes não surtir o resultado esperado ou necessário.
Mostrar a importância do aprendizado da leitura de forma adequada à realidade desses
educandos, abrindo para ele o mundo da 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 didático e texto 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 estudantes e sua função como mediador desse
aprendizado que ampliará a capacidade do estudante em aprender sobre o mundo.
Mostrar possíveis soluções como as estratégias de ensino e exercícios da leitura, com
a finalidade de amenizar ou solucionar essa problemática, o ensino da leitura nas escolas de
educação básica.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O tema deste trabalho é a importância do brincar na educação infantil: tem como
objetivo geral analisar o brincar no desenvolvimento geral das crianças e pretende utilizá-lo como um recurso inovador na prática educacional. Os objetivos específicos são:
refletir sobre a diversão do jogo e sua relação com o processo de ensino; determinar
quais conceitos existem na prática docente; investigar se as estratégias implementadas
pelo professor incluem a diversão de aprender. Nesse artigo, foi utilizado a pesquisa de
cunho bibliográfico com o intuito de analisar dados coletados a partir de observações
na literatura, o que se espera esclarecer alguns problemas, como por exemplo, como o
brincar pode auxiliar no processo de aprendizagem das crianças na educação infantil. Por
meio de ferramentas de pesquisa, buscou-se entender a importância dos jogos e como
eles promovem a atuação docente dos educadores como motor do ensino dos alunos.
Este trabalho pode aprofundar a compreensão do desenvolvimento lúdico na educação
infantil.

Palavras-chave: Lúdico; Criança; Ludicidade; Brincar.
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

624

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

INTRODUÇÃO

A

brincadeira na educação infantil vem contribuindo para ensino e aprendizagem
dos docentes. Sendo assim, o brincar na perspectiva de construção constitui-se
em um recurso pedagógico de inestimável valor no desenvolvimento da leitura e
da escrita, além de propiciar o desenvolvimento cognitivo (desenvolvimento da inteligência,
social e moral da criança).
Desde que a Educação Infantil foi incorporada pela Lei nº. 9394/96 LDB ao ensino obrigatório no país, houve inúmeros progressos em meio a muitas dificuldades. Essas se refletem
na prática cotidiana dos professores.
Neste contexto das transformações sociais, a escola passa a se organizar no sentido
de promover uma formação integral do sujeito para que o mesmo possa participar das diversas práticas sociais.
Esse aspecto reflete diretamente na ação do professor, exigindo uma prática inovadora
e dessa forma destaca-se o princípio do lúdico que visa oportunizar à criança uma aprendizagem significativa, a partir de atividades que contemplem o brincar haja vista que, a criança
ao brincar expressa suas emoções.
Assim, a mesma vive experiências que contribuirão para o seu desenvolvimento psicossocial considerando-se que o brincar para as crianças é sempre um momento prazeroso,
pois para elas é um processo de natureza livre.
Esta pesquisa realizou-se a partir de uma pesquisa bibliográfica, visando compreender
as informações adquiridas por meio do instrumento utilizado. Esta perspectiva considera que
o conhecimento é fundamental na experiência, não levando em conta princípios preestabelecidos (GIL, 2002).
No raciocínio indutivo, a generalização deriva de observações de casos da realidade
concreta. A observação da realidade enseja que o pesquisador participe do contexto a ser
investigado, na busca de elementos que o possibilitem compreender a questão investigada.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
No Brasil só recentemente conquistou-se
o direito da criança pequena de 0 a 6 anos à
educação com a promulgação da Constituição
Federal de 1998, que dentre tantos significados
para a democratização da sociedade brasileira,
representou um marco para a afirmação dos direitos das crianças. São vários direitos assegurados, reconhecendo a criança como um sujeito
social, merecedor de atenção especial por parte
da sociedade e do Estado.
O principal artigo constitucional, que demarca a nova condição da infância brasileira,
expressa de forma clara os direitos das crianças
e adolescentes, bem como as obrigações do Estado e da sociedade para garanti-los.
O referido artigo 227, que integra o capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente e
do Idoso), define a criança e adolescente como
pessoas em desenvolvimento e com direito à
proteção especial:
É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de
negligencia, discriminação, exploração,
violência e opressão (BRASIL, 1996,
p.12).

O grande referencial presente na Constituição está em afirmar que a creche e a pré-escola, além de serem vinculadas aos direitos
dos trabalhadores, se configuram como direito
da criança de 0 a 06 anos à educação, o qual
deve ser assegurado pelo poder público, conforme está expresso no artigo 208, inciso IV: “O
dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: IV – atendimento em
creche e pré- escola às crianças de zero a seis
anos de idade”.

Tal conceito é reafirmado na lei 8069/90
conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN,
complementando e especificando as características desse atendimento, definida como educacional.
A partir das conquistas sociais no período de democratização da sociedade brasileira, a
Educação Infantil passou a ser garantida na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9.394/96 (LDBEN/96) prevê a Educação Infantil
como 1ª etapa da Educação Básica, a qual deve
ser oferecida em creches, para crianças até 3
anos, e em pré-escolas, para crianças de 4 a 5
anos (artigo 30); a mesma é de responsabilidade do poder público municipal e passaram a integrar o sistema municipal de ensino, junto com
as escolas de Ensino Fundamental.
Nesse contexto, a finalidade da Educação
Infantil segundo a LDBEN/96, é de promover o
desenvolvimento integral da criança até cinco
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade (BRANDÃO,
2007). Ainda sob amparo legal, no Plano Nacional de Educação Lei 10.172/2001 diz que não
são apenas argumentos econômicos que têm levado governos, sociedade e famílias a investirem
na atenção às crianças pequenas.
Na base desta questão está o direito ao
cuidado e à educação a partir do nascimento,
porque a educação é elemento constitutivo da
pessoa. Além do direito da criança, a Constituição Federal de 1988 estabelece o direito dos trabalhadores, pais e responsáveis, à educação de
seus filhos e dependentes de zero a seis anos.
A Constituição Federal, quando reconhece a Educação Infantil como um direito da criança e de sua família, reafirma a ideia de criança
como um sujeito de cultura, que tem direito de
se educar. Com o reconhecimento da criança
como sujeito que se educa desde seu nascimento, a educação para a pequena infância passa a
ser considerada a primeira etapa da Educação
Básica, por lei específica, a LDBEN.
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Essa lei trouxe novas determinações para
a organização e funcionamento das instituições
de educação e cuidado destinadas às crianças
de zero a seis anos. Ao estabelecer a Educação
Infantil como primeira etapa da educação básica
adota o fator etário como critério para definir o
que caracteriza a creche e a pré-escola.

DIRETRIZES CURRICULARES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As instituições de Educação Infantil vêm se
tornando cada vez mais essenciais no contexto
da sociedade tecnológica, necessário devido o
reconhecimento da importância para o desenvolvimento infantil, sendo uma etapa da educação
básica que deve ser oferecida com qualidade
para que se respeite as especificidades da infância e não seja apenas uma fase compensatória.
Os estudos específicos da área apontam
que a educação infantil tem um papel significativo na promoção do desenvolvimento integral da
criança pequena. Nesse aspecto, quanto à distribuição de competências referentes à Educação
Infantil, tanto a Constituição quanto a LDBEN/96,
são explícitas as responsabilidades das três esferas de governo – Municípios, Estado e União,
essa integração entre estas três esferas é o caminho para a consolidação de fato da Educação
Infantil Brasileira.
Educação Infantil não é portanto um luxo
ou um favor, é um direito a ser melhor reconhecido pela dignidade e capacidade de todas
as crianças brasileiras, que merecem de seus
educadores um atendimento que as introduza a
conhecimentos e valores, indispensáveis a uma
vida plena e feliz (BRASIL, 1998, p.13).
Cabe lembrar que a garantia do direito à
educação das crianças precisa ser assumida
como política pública, buscando superar a falta
de articulação entre setores como educação, assistência, saúde, etc., e a descontinuidade das
ações, que tem sido marca frequente em nossa
história, principalmente quando se trata de política social.

Um ponto importante a ser destacado diz
respeito à orientação para uma prática pedagógica condizente com o desenvolvimento infantil
no sentido de superar políticas assistencialistas
que ao longo de um processo histórico e cultural
separam a educação na perspectiva do direito e
a educação na perspectiva da necessidade, ou
seja, a compensação em detrimento do direito.
Portanto, as Diretrizes da política nacional
de Educação Infantil (BRASIL, 1996) estabelecem que a educação infantil deve pautar-se pela
indissociabilidade entre o cuidado e a educação,
com necessidades educacionais especiais.

CONCEITUANDO O LÚDICO E O
BRINCAR
O termo lúdico segundo o dicionário Aurélio (2000) possui origem no latim lud (i) que
significa jogo (ludus), divertimento caracterizado
como elemento que envolve o movimento espontâneo, prazer e alegria.
Esse conceito, no entanto, foi cunhado
com outro sentido durante a última parte do período da antiga monarquia romana, por volta do
século V a.C e denominava as escolas elementares que ministravam os rudimentos de ler, escrever e contar, assumindo o jogo não no sentido
de prazer, mas no dever da prática educativa.
Para Lauand (2000) há referências de que
por volta do século VI, Carlos Magno (cerca de
740-814) criou um centro de ensino em seu palácio, entregando a direção ao filósofo e pedagogo Alcuíno, considerado o homem mais erudito
do seu tempo. Nas escutas de Alcuíno, percebe-se diálogos repletos de enigmas, brincadeiras
era: “deve-se ensinar divertido”.
Na sequência o autor explana que para
São Tomás de Aquino (1225-1274), o lúdico tinha fundamentação filosófica, pois ele afirmava
que o brincar era necessário para vida humana
e sendo assim por meio do brincar, era possível
descansar a alma e repor as forças. Para ele o
convívio do ser humano com o lúdico tornava o
homem mais descontraído, acolhedor, divertido
e agradável.
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Com o tempo houve algumas modificações quanto ao entendimento da palavra “lúdico”. Assim, a definição de lúdico deixou de ser
vista apenas como um mero ato de diversão,
para ser um elemento capaz de contribuir para a
formação do corpo e da mente do ser humano.
Nesse contexto, o lúdico é hoje compreendido
como um instrumento influenciado de formação
e do desenvolvimento do indivíduo, estabelecendo contatos sociais e interações que constituem
condições indispensáveis às relações humanas.
Logo, o lúdico é um elemento capaz de
promover o desenvolvimento do indivíduo nas
suas diversas necessidades: pessoal, social,
cultural, além de facilitar os processos de socialização, comunicação e expressão necessários
à construção do conhecimento.
É importante esclarecer algumas questões
em relação ao lúdico e ao brinquedo. Segundo
Kishimoto (2009) o brinquedo é compreendido
como um objeto suporte da brincadeira.
Nesse contexto, verificamos que a brincadeira e a aprendizagem são consideradas ações
com finalidades bastante diferentes. Então cabe
ao professor criar oportunidades para que o
brincar aconteça na escola.
Verificamos também que é por meio das
brincadeiras que a criança representa o discurso
externo e o interioriza, construindo seu próprio
pensamento, no qual o professor é quem transmite à criança seu modo de ver as coisas. Maluf
(2003, p.44):
O brinquedo é um meio de demonstrar
as emoções e criações da criança. No
brinquedo o modo de pensar e agir de
uma criança são diferentes do modo de
pensar e agir de um adulto. Isso acontece
quando as crianças, por exemplo, desconsideram brinquedos mais sofisticados
e se apegam a outros mais simples, e que
às vezes elas mesmas fabricam (MALUF,
2003, p.44).

Então, a finalidade da brincadeira no contexto da Educação Infantil é demonstrar que a
criança não deve sentir-se oprimida em seus
sentimentos e desejos. Cabe ao professor trabalhar as suas diferenças e experiências individuais que devem ter um espaço relevante e
respeito nas relações com o adulto e com outras
crianças.
Brincando em grupo cada uma poderá
exercer papéis diversos aos de sua realidade
além de que, estarão necessariamente submetidas a regras de comportamento e atitude. Nessa perspectiva, Santos (2000, p.48) destaca que
“brincar não é ficar sem fazer nada, como pensam alguns adultos, é necessário estar atento ao
caráter sério do ato de brincar, é o seu trabalho,
atividade por meio da qual ela desenvolve potencialidades”.
Segundo Rossini (2003, p.38) “[...] nossa preocupação com a aprendizagem deve ser
revista com frequência, de forma a torná-la verdadeiramente eficaz, ou seja, quando o aluno
aprende a aprender, com prazer. Portanto, é importante que a aprendizagem seja algo interessante, gostoso, prazeroso”. Quando a atividade
envolve brincadeira, a criança estará estimulando a sua criatividade. Na brincadeira a criança
naturalmente se esforça para aprender.

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA POR
MEIO DO LÚDICO
O aprendizado é um fenômeno extremamente complexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e
culturais. A aprendizagem é resultante do desenvolvimento de aptidões e de conhecimentos,
bem como da transferência destes para novos
conhecimentos (Maluf, 2003).
Portanto, compreende-se que o processo
de aprendizado é desencadeado a partir da motivação na qual os jogos e as brincadeiras servem de elemento motivador à criança; faz com
que ela esteja ativa mentalmente e a leva à superação dos obstáculos cognitivos e emocionais
por ser atividades que fazem a criança sentir-se
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livre e sem pressões, criando um clima propício
à experimentação e a descoberta. Neste contexto, faz-se necessário uma mediação entre família e escola, para que a aprendizagem pautada
no aspecto lúdico ocorra de maneira satisfatória
para a criança.
Segundo Maluf (2003, p.31) afirma que:
[...] “aos poucos a escola e a família, em conjunto, deverão favorecer uma ação de liberdade
para a criança, uma socialização que se dará,
gradativamente, através das relações que ela irá
estabelecer com seus colegas, professores e
outras pessoas”.
Na sequência, Almeida (2003, p.30) corrobora quando afirma que:
O trabalho com jogos e brincadeiras na
Educação Infantil tem por finalidade promover a interação social, o desenvolvimento das habilidades físicas e intelectual
dos alunos, estimulando e motivando o
aluno a viver em grupo, a ser participativo, a desenvolver sua relação interpessoal como também aprender a obedecer às
regras de convívio em grupo (ALMEIDA,
2003, p.30).

Portanto, no processo ensino-aprendizado
por meio do lúdico os educandos vão se transformando e construindo sua identidade. Para Maluf
(2003, p.42) “é importante a criança 25 brincar,
tornando-se sujeito do processo, pois brincar é
uma experiência importante não apenas nos primeiros anos, mas durante todo o percurso da
vida de qualquer ser humano”.
Sobre a importância do lúdico no desenvolvimento da criança, Kishimoto (2009, p.15)
alerta que “[...] As crianças estando mais motivadas durante o jogo, ficam também mais ativas mentalmente”. Entretanto, entende-se que
brincar é um direito da criança, e as atividades
lúdicas podem enriquecer sua aprendizagem,
fornecendo por meio dos brinquedos nutrientes
ao seu desenvolvimento.

O PAPEL DO EDUCADOR NO TRABALHO COM O LÚDICO
Durante muito tempo na história da educação, confundiu-se que ensinar era transmitir conhecimento e o professor era considerado principal agente desse processo, quanto ao aluno,
o mesmo posicionava-se como um ser passivo.
Sabe-se que hoje essa visão foi superada,
o educador passou a ser o mediador e o aluno
a ser o sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento e não ocorrerá ensino se não
houver aprendizado.
Nesse contexto, observa-se que a metodologia utilizada pelo professor para efetivação
do ensino - aprendizagem da criança será fundamental. Assim, cabe ao professor orientar e
estimular o aluno em sala de aula criando um
ambiente motivador para que construa seu conhecimento.
Segundo Lorenzato (2006, p.20) “é de responsabilidade do professor da Educação Infantil
a criação e manutenção de um ambiente na sala
de aula, tanto físico, quanto afetivo e social, que
facilite o alcance dos objetivos pedagógicos”.
Como mediador o professor deve observar atentamente os alunos, intervindo quando for preciso
no sentido de orientar e em segundo avaliá-los
seu progresso:
As intervenções nunca devem significar
uma censura ou críticas as más respostas, mas se construtivistas, ou seja, devem oferecer às crianças oportunidades
de revelar suas crenças, rever suas posições, confrontar-se com incoerências, ser
desafiadas cognitivamente, enfim, propiciar condições de construção de conhecimento [...] (LORENZATO, 2006, p.20, 21).

Portanto, numa postura educacional o
educador deve perceber que o ensinar não é
transferir conhecimento e sim criar possibilidades para que o educando possa atuar construindo seu próprio conhecimento.
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O professor de educação infantil precisa
está em constante busca de conhecimento para
que possa atuar no seu trabalho de maneira
bastante significativa, esse docente deve estar
criando espaço prazeroso, pois é sempre necessário estar fazendo inovações na sala de aula
para que as crianças possam se desenvolver e
aprender. É preciso que todo professor, desenvolva com competência os métodos modernos
de ensino,
O professor-eis o grande agente do processo educacional. A alma de qualquer
instituição de ensino é o professor. Por
mais que se invista em equipamentos, em
laboratórios, bibliotecas, anfiteatros, quadra esportivas, piscinas, campo de futebol
– sem negar a importância de todos estes
instrumentos, tudo isso não se configura
mais do que aspecto material se comparados ao papel e a importância do professor (CHALITA, 2004, p.161).

Diante desse aspecto é de fundamental
importância que o professor e a educação infantil possam estar sempre trabalhando o lúdico na
sala de aula promovendo assim melhores possibilidades para que as crianças se desenvolvam
para construir seu conhecimento.

A CRIANÇA ENQUANTO SUJEITO
DE DIREITO
A Criança é um ser humano que tem suas
próprias características, ao longo de sua vida vai
se desenvolvendo de acordo com a passagem
da fase etária, esse desenvolvimento da criança
relaciona-se aos aspectos psicológicos, motor,
emocional, corporal, afetivo e cognitivo. Assim,
o desenvolvimento na criança pode vir a acontecer de maneira individual, dependendo do tipo
de vida que ela leve, com apoio dos pais, dos
professores, e também da interação com outras
crianças (Chalita, 2004).
Se a criança for bastante desenvolvida na
sua infância, ela não terá dificuldade de raciocinar, agir, compartilha, transformar, ou seja, ela
vai construir os alicerces que são ferramentas

essenciais para sua vida inteira dentro da sociedade ao interagir com outros sujeitos em diferentes ambientes; diante das observações de seu
contexto, a criança ficará estimulada a aprender
por meio dos reflexos do outro.
Percebe-se então, que começa a fase da
socialização, comunicação, observações (Chalita, 2004). Nesse processo, cada nível etário
tem suas características, logo, na idade de 0 a
03 anos, as mesmas passam por um momento
muito importante de sua vida, pois é nessa fase
que 18 se inicia o descobrimento de aprender,
que dá por meio das brincadeiras, socialização
e consequentemente com sua integração (CHALITA, 2004).
Na sequência, a segunda etapa começará
dos 04 aos 06 anos, fase que possibilita descobertas mais avançadas, o início de sua liberdade, ação, produção e também a socialização.
A criança passando por todo esse processo no
contexto familiar e escolar, vai solidificando sua
formação, a partir de um processo de construção do conhecimento, aspecto esse que oportuniza a criança buscar informações importantes para que possa ao longo de sua trajetória
torna-se autônoma e crítica diante da realidade
(CHALITA, 2004).
Isso não fez refletir sobre o desenvolvimento de muitas crianças da atualidade, que vivem em uma sociedade dinâmica e de acordo
com sua classe social ela tem a possibilidade
de participar de uma série de atividades como
exemplo, aulas de idiomas, atividades esportivas
entre outras que contribuem diretamente para o
seu desenvolvimento. Contudo, a família deve
acompanhar e participar desse aprendizado
para que a mesma sinta segurança nas suas atividades; a família presente ajuda desenvolver na
criança autonomia e diversas habilidades.
Segundo Chalita (2004, p.33) corrobora
ao expor que “a família é essencial para que a
criança ganhe confiança, para que se sinta valorizada, para que se sinta assistida”. Nesse sentido, entende-se o espaço escolar como local
privilegiado para o desenvolvimento da criança,
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principalmente para aquelas que fazem parte
das camadas populares e não têm acesso a atividades complementares.
Nesse contexto, compete à escola ser tratada e reconhecida por todos, ela irá aprender
a compartilhar, conhecer, observar entre outros,
e acima de tudo vivenciar experiências que lhe
ajudaram para um bom resultado futuro, permitindo uma formação de conhecimento. Entre
esse conhecimento e a criança há um mediador,
o professor, que deve tornar o aprender em um
eterno brincar para que possa promover um pleno desenvolvimento de corpo e mente da criança preparando para o futuro.

O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL NA VISÃO DE PIAGET
O processo do brincar é uma característica relevante para os seres humanos. Sua linguagem pode ser compreendida por todas as crianças e exige concentração durante certo período
de tempo - vai variar de acordo com a etapa de
desenvolvimento em que a criança se encontre.
Assim, deve-se destacar que o contato com a
variedade de brinquedos estimula a imaginação
da criança ajudando e proporcionando o desenvolvimento da criatividade.
De acordo com Miranda (2001 p. 28) “o
lúdico é uma categoria geral de todas as atividades que tem característica de jogo, brinquedo e
brincadeira, pois o lúdico está associado ao ato
de brincar e de jogar”. Desde as épocas mais
antigas, o homem joga; assim como a linguagem e a escrita, o jogo é uma criação do homem, o mesmo é por definição, um exercício ou
passatempo recreativo sujeito a certas regras ou
combinação em que se dispõe habilidade.
Daí a importância do uso dos jogos na
vida da criança, porque brincando e jogando a
criança aprende, de forma que sua motivação
para realizar suas atividades, desenvolver a autoconfiança, a organização e o raciocínio lógico
de conclusão venham se desenvolver com mais
facilidade (MIRANDA, 2001).

Nesse contexto, o ser humano joga na
busca de resposta às suas ansiedades, além
de proporcionar uma grande distração estar
presente na interação com o meio, o jogo revela uma lógica diferente do racional. Assim, o
mesmo atua no campo psicológico, pois mostra
a personalidade do jogador (leva-o ao conhecimento de si mesmo) também atua como busca
e reconhecimento de sua cultura (a cultura lúdica depende da cultura e do meio social em que
o indivíduo está inserido), (MIRANDA, 2001).
A cultura lúdica, como se vê, forma um
conhecimento cultural que a criança pode utilizar para absorver de forma dinâmica, a cultura.
Segundo Brougére (1995, p. 39), na brincadeira,
a criança se relaciona com os conteúdos culturais dos quais ela se apropria e lhe dá uma
significação. Logo, a cultura antes algo externo,
do qual a criança não tem domínio, é sujeita a
brincadeira.
Portanto, o ato de brincar é uma ferramenta importante para adquirir autonomia, na medida em que, por meio dela, o sujeito se estabelece de forma ativa com o meio a sua volta,
representando um significado único e original
aos conteúdos culturais transmitidos pelos diferentes jogos (BROUGÉRE,1995).
Para se entender a importância do lúdico
no processo ensino-aprendizagem é essencial
reportar ao estudo de Jean Piaget, adepto do
construtivismo, filosofia que defende a ideia do
desenvolvimento humano a partir das ações do
sujeito sobre o ambiente compreende-se que tais
ações levam a processos mentais fundamentais
para a estruturação da inteligência humana.
O pesquisador dedicou-se à investigação
da formação e do desenvolvimento do conhecimento. Para ele, a educação vem da oportunidade de desenvolver sob o ponto de vista intelectual, social e moral e esse processo só acontece
quando a criança se torna autônoma.
Portanto, para que a criança venha atingir capacidades mais elaboradas, conhecendo
e atuando no meio físico e social, é necessário
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que a escola lhe propicie experiências, trocas
interpessoais e conteúdos significativos.

Piaget (1980) destaca o estágio pré-operatório
com o predomínio dos jogos simbólicos.

Ao teorizar o construtivismo, Piaget (1980)
expõe que o ser humano passa por estágios e
neles também estão inseridos os jogos que são
classificados de acordo com cada estágio. Nessa perspectiva, o autor apresenta estágios de
desenvolvimento humano.

Nesse período, a criança (2 a 7 anos de
idade) já consegue lidar com símbolos e produz
imagens mentais. Por exemplo, um pedaço de
pau vira cavalo, uma caixa vira carro. As características dos jogos simbólicos são:- Liberdade
de regras ( menos as que criança); Ausência de
objeto (brincar pelo prazer de brincar); Assimilação da realidade ao “eu”. Nesse contexto, o jogo
simbólico permite à criança rever suas alegrias,
seus conflitos, seus medos, resolvendo-os, compensando-os ao imaginar situações em que a
realidade se transforma naquilo que ela quer.

O primeiro estágio denomina-se sensório-motor e envolve a faixa etária de 0 a 2 anos, no
qual ocorrem os jogos de exercícios. A principal
característica da ação exercida na criança é a
satisfação de suas necessidades; aos poucos
ela vai ampliando seus esquemas e adquirindo
prazer por intermédio de suas ações.
Passa a agir para conseguir prazer e este
prazer traz significado à ação, como sugar, engatinhar, falar, andar, são carregadas de prazer e
ação que leva a estas conquistas um verdadeiro
jogo de descobertas corporal.

O jogo de regras, segundo Piaget (1980),
está presente no estágio operatório concreto, o
mesmo começa a se manifestar por volta dos
cinco anos, desenvolve-se principalmente na
fase dos 07 anos aos 12 anos. Esses tipos de
jogos são: (esporte, trabalho, jogo de xadrez, baralho e outros).

Piaget (1980) ao observar essas condutas
conclui que o objetivo para incessantes repetições é a de servir como instrumento de realização, de fazer funcionar, de exercitar as estruturas
já apreendidas - este tipo de jogo de exercício
dá à criança uma sensação de poder e de realização.

O jogo de regras pressupõe a existência de parceiros e um conjunto de obrigações
. As regras funcionam como um auto regulador
de pensamentos e comportamentos, levando o
indivíduo à formação de sua ética futura. Para
Piaget (1980), todo jogo de regras deve necessariamente possuir:

Ao tornar-se adulto, porém, o indivíduo
não deixa de praticar essa atividade e a cada
nova aprendizagem volta a utilizar os jogos de
exercícios, necessários à formação de esquema
de ação para desempenhos futuros.

∙ Um objeto claro a ser alcançado;
∙ Regras para alcançar este objetivo;
∙ Possibilidade de cada participante levantar estratégias de ação.

Por exemplo, quando se adquire uma bicicleta, experimenta-se uma ação como a da
capacidade de equilíbrio, de força motora entre
outras e repetem várias vezes essas ações para
tornar possível o funcionamento ou até estar seguro e sair andando.
É uma satisfação de controle, poder e vitória, a função do jogo de exercício não é a aprendizagem em si, mas a formação de esquemas de
ação, condutas de automatismo. Na sequência,

As estratégias de ação, tomada de decisão, análise dos erros, lidar com perdas e ganhos, a postura de repensar uma jogada em
função de outro participante, são princípios fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio,
das estruturas cognitivas do indivíduo.
Nesse sentido, o jogo é construtivista,
pois pressupõe uma ação do indivíduo sobre a
realidade, estimulando e possibilitando a formação de novas ações, desenvolve sua fantasia levando-o a perceber o mundo que o rodeia. Por
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essa razão, a escola que adota a perspectiva
construtivista o utiliza em seu processo de ensino-aprendizagem.
Piaget (1980) esclarece em seus estudos
que o jogo provoca um conflito interno, levando o indivíduo a encontrar soluções aos seus
problemas. Seu pensamento sai enriquecido e
estruturado, apto a lidar com novas transformações.
O jogo assume, portanto, o desafio, aspecto esse que seduz no jogo. O desafio supõe,
contudo, uma condição prévia ao desenvolvimento do espírito lúdico.
Caso contrário o desafio se reduz a resultados, esquecendo-se que o importante é a experiência no processo que conduz a ela. Assim,
aprender ou ensinar o espírito lúdico significa se
entregar a frustrações, a instabilidade de um fazer que realiza algo que se quer. No dito popular,
“toda mudança gera insegurança”, encaixando a
ideia de Piaget sobre conflito.
Na concepção Piagetiana, os jogos têm
como funções: consolidar os esquemas estruturados e dar prazer ou equilíbrio social à criança.
Os estudos sobre atividade lúdica e sua importância tem revelado uma conexão entre o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes e a constituição do sujeito como ser social.
O brincar é tão importante que Miranda
(2001) apud Piaget (1980, p.50) afirmava: “o
jogo infantil, até o estágio de maturidade intelectual (que ocorre por volta dos 15 anos), 22
proporciona o exercício intelecto por lidar com a
observação, atenção, a memória, a imaginação,
o vocabulário e outras dimensões da natureza
humana”.
Portanto, compreende-se que o brincar é
indispensável à saúde física, emocional e intelectual da criança, pois o brincar é um momento
de auto expressão e auto realização; as atividades com blocos, peças de encaixe, música, desenvolvem a criatividade.

Nesse sentido, o brinquedo é oportunidade de desenvolvimento, o brinquedo e o jogo traduzem o real para realidade infantil, dessa forma
a inteligência e a sensibilidade estão sendo desenvolvidas, garantindo que sua potencialidade
é sua afetividade se harmonize.
Sobre esse aspecto, Miranda (2001, p.40)
corrobora ao explicar que: “[...] O jogo é importante no desenvolvimento emocional da criança,
pois por seu intermédio se constitui um caminho
possível para expressar ideias e sentimentos
que estão latentes em seu interior, que, de outra
forma, não surgirão ao exterior”.
No entanto, é essencial que o professor
instigue o aluno a questionar o jogo ou brincadeiras. “[...] Permite que o jogador aprenda a
formular hipóteses e testá-los, o que em outras
palavras, significa aprender a perguntar e buscar
soluções” (MACEDO; PETTY e PASSOS, 2000,
p.49).
Entende-se que devido a importância no
desenvolvimento e no crescimento da criança,
aprendizagem e ludicidade não podem ser desvinculados. É importante que as atividades lúdicas estejam sempre presentes e juntas no processo educativo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo trata-se de uma pesquisa de
base bibliográfica de abordagem descritiva.
Os principais teóricos que contribuíram com a
construção da pesquisa foram: Kishimoto (1993,
2009), Almeida (2003), Lorenzato (2006), Maluf
(2003) entre outros.
Neste trabalho foram utilizados como fonte
de pesquisas, livros, artigos publicados, revistas
e trabalhos acadêmicos visando compreender
as informações adquiridas por meio do instrumento utilizado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se neste estudo que a ação de brincar é algo natural na criança e por não
ser uma atividade sistematizada e estruturada acaba sendo a própria expressão de vida da
criança.
Neste caso, o lúdico despertado na brincadeira deverá ser aplicado à prática pedagógica, possibilitando ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. Os objetivos
foram alcançados com a pesquisa de campo.
Observa-se também que é imprescindível que os professores compreendam a importância das atividades lúdicas e suas implicações para organizar o processo educativo de
modo mais positivo, contribuindo para o desenvolvimento das crianças.
Estão sendo reconhecidos os benefícios do brincar na Educação Infantil por pais e
educadores. Assim, vem aumentando nos últimos tempos, a inclusão de atividades lúdicas
nos currículos, favorecendo o processo de aprender brincando.
Aprender brincando resume-se em uma pesquisa significativa, pois observamos que
realmente faz-se necessário haver uma parceria entre teoria e prática, pois ambas precisam
andar juntas para fazer acontecer o processo de ensino-aprendizagem.
Falar de aprendizagem nem sempre é fácil, existe todo um procedimento e pesquisa
para o mesmo; como a prática que para ser bem prazerosa deve ser dinamizada e alegre.
Verifica-se que o lúdico além de ser momento de brincar para criança é uma diversão que
ensina e faz acontecer de maneira inovadora nas práticas educativas.
A partir do momento em que as atividades lúdicas começaram a ser oferecidas em sala
de aula, notou-se um progresso que repercutiu em todo o conjunto. Isto justifica a importância
de se trabalhar com uma série de atividades lúdicas, pois 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.
Neste sentido, a criança deve sentir-se capaz de exercitar o que foi proposto. Pois a
utilização do lúdico na educação infantil significa transportar para o campo do ensino e da
aprendizagem condições para maximizar a construção do desenvolvimento e conhecimento,
além de torná-la mais agradável.
O respeito pelas várias etapas destas condições constitui uma conduta que, por ser
teoricamente refletida, transcende quaisquer que sejam as características do meio imediato.
Pode-se afirmar que após a pesquisa houve um desenvolvimento significativo nas áreas cognitiva, social e afetiva das crianças, o que comprova as afirmações de estudiosos pesquisadores.
Através deste estudo evidenciou-se que as diversas áreas do conhecimento podem ser
estimuladas com a prática do lúdico na educação infantil. De acordo com estas perspectivas,
brincar e aprender são concebidos como um universo que conjuga expressão de sentimentos. A presença do lúdico auxilia a percepção, estimula a memória, a inteligência relacionando-se com habilidades linguísticas e lógica matemática e confiança necessária para que
tenham sucesso no processo da aprendizagem.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: No trabalho a ser elaborado, terá uma reflexão sobre a música no cotidiano da
educação infantil e o processo de construção da aprendizagem do aluno. O presente
artigo aborda um pouco do aspecto histórico, suas normas e legislações, relacionando
a importância da música para a construção do saber e seus benefícios no desenvolvimento da aprendizagem da criança no espaço da educação infantil. A musicalização é
um instrumento mediador que possibilita o processo de construção do conhecimento das
crianças, despertando e desenvolvendo o prazer pelas diversas áreas do conhecimento,
aprimorando habilidades, favorecendo a imaginação e a criatividade. Nesse sentido a
música pode desencadear uma aprendizagem mais lúdica e prazerosa, auxiliando o professor a obter resultados transformadores para o aprimoramento dos conhecimentos dos
seus alunos. A música tem um papel importante na educação infantil, pois é considerada
uma fonte fundamental para o desenvolvimento humano, sendo que também auxilia a
despertar habilidades criativas proporcionando que a criança crie e inove sempre que for
desafiada, favorecendo assim a ampliação de diversas áreas do cérebro e da linguagem,
aperfeiçoando a sensibilidade da criança e a capacidade de concentração da mesma.
Desde muito pequenas, a maioria das crianças convivem com a música, logo a maioria
delas possuem o gosto por ouvir e cantar músicas. Nesse sentido, ouvir, aprender uma
canção, brincar de roda, são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem além
do gosto musical.
Palavras-chave: Música; Educação Infantil; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

D

urante a socialização da criança no espaço escolar, a linguagem é a principal
ferramenta de comunicação. O interesse da criança com a música na educação
infantil desde cedo, acaba propiciando um contexto escolar de aprendizagem
interessante e ativo, sendo a musicalização uma grande aliada do professor mediador para
a descoberta e a construção de novos saberes educacionais, pois é nessa perspectiva que
abordaremos a música nesse artigo.
A contribuição da música favorecendo o desenvolvimento para a cognitivo e linguístico,
psicomotor e sócio afetivo do indivíduo. Segundo Piaget, a criança em fase escolar encontra-se num período de desenvolvimento do pensamento concreto, aprendizagens rápidas na
maioria dos casos, parecem ser realizadas com entusiasmo, perseverança e curiosidade,
encarando o pensamento e a aprendizagem como um desafio intelectual.
Os objetivos específicos a serem analisados no decorrer do texto, são a abordagem
da importância da música na educação infantil, também, o de pesquisar a importância da
música do desenvolvimento cognitivo da criança, apresentar grandes pedagogos que influenciaram na educação infantil, e apresentar projetos de músicas de sucesso envolvendo a
educação infantil.
Na metodologia que foi estudar para o texto, é de elaborar o estudo e reconhecer a
música como um elemento fundamental no processo de aprendizagem na educação infantil,
contudo o trabalho reflete uma pesquisa bibliográfica, com citações e reflexões acerca do
objetivo principal citado acima.
A música é uma linguagem, assim pode ser expressa por meio de diversos gêneros
musicais tais como; música folclórica, popular, cristã, sertaneja, e de caráter infantil, entre
outras. Através da música podemos perceber costumes, distinguir gostos, dialogar com a
subjetividade.
Ela traduz sentimentos, sensações, traz lembranças, assim para cada pessoa que escuta há um sentido diferente. É uma das formas mais significativas e criativa de se expressar
algo, ela nos faz refletir, pensar, criar laços emocionais e afetivos.
Quando nos propomos a estudar a história da música de povos da antiguidade como
Grécia, Roma e outros, percebemos que a música está presente em vários gêneros, como
festas e rituais, homenagens e louvores e entre outros ambientes que necessitam o uso da
voz.
A música tem um importante papel de promover a participação do ser humano na sociedade, incluindo as crianças, mesmo aqueles que não têm o dom do talento natural.
Com ou sem afinação a linguagem musical defende a ideia de que o conhecimento se
constrói com base na vivência de cada ser, desse modo todos têm direito de cantar, mesmo
que sejam desafinados. O professor como mediador do conhecimento, deve promover o respeito, valorizando e estimulando sempre o aluno à criação musical.
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A MÚSICA E AS UTILIDADES NO
COTIDIANO ESCOLAR
A música, conforme os documentos do
Referencial Curricular para a Educação Infantil
(RCNEI), é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por
meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio: “A música está
presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais
religiosos, manifestações cívicas, políticas etc.”
(BRASIL, 1998, p. 45).
A música como se pode observar em nossa vida, está presente em acontecimentos diversificados, onde podemos observar nas músicas
infantis, religiosas, músicas para dançar, música
instrumental, vocal, erudita, músicas populares,
músicas cívicas, entre outras.
Pode-se comprar dois tipos de música distintos, podemos constatar que existe uma grande mudança no que diz respeito a organização
do material sonoro, na variação dos instrumentos musicais presentes, na forma e no material
como são construídos esses instrumentos.
Se analisarmos somente a utilização da
voz no canto, constataremos alterações de timbre e também, como ela é empregada em músicas distintas. Comprovado que essas transformações acompanham a evolução da humanidade
no que se refere às transformações causadas
pelo avanço tecnológico e também pelas características ideológicas que acompanham o ser
humano nos diversos períodos da história.
A criança inserida em seu cotidiano escolar, quando ouve a música, exerce forte atração
sobre os seres humanos, fazendo mesmo que
de forma inconsciente que nos relacionamos
com ela, muitas vezes quando a ouvimos começamos a nos familiarizar, movimentando o corpo
ou cantarolando pequenas partes da melodia.

As crianças acabam descobrindo formas
diferentes de se fazer música, mesmo quando
brincam ou interagem com o universo sonoro,
descobrem maneiras simples de gostar daquele
momento. De acordo com Joly (2003):
A criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o mundo que descobre a
cada dia e é dessa forma que faz música:
brincando. Sempre receptiva e curiosa,
ela pesquisa materiais sonoros, inventa
melodias e ouve com prazer a música de
diferentes povos e lugares. (JOLY, 2003,
p. 116).

Portanto, com as brincadeiras as crianças
brincam com os objetos sonoros que estão ao
seu alcance, elas gostam de experimentar as
possibilidades da sua voz e imitar o que ouve, a
criança começa a categorizar e a dar significado
aos sons que antes estavam isolados, agrupando-os de forma que comecem a fazer sentido
para ela.
De acordo com Maffioletti (2007), “é isso
que fará dela um ser humano capaz de compreender os sons de sua cultura [...]” (MAFFIOLETTI. 2007, p. 130). Por meio desse contato o ser
humano começa e desenvolver uma identidade
com a música que está a sua volta.
Segundo Penna (2008) é por isso que ela
assume significados diferenciados em cada cultura:
[...] uma linguagem cultural, consideramos familiar aquele tipo de música que
faz parte de nossa vivência; justamente
porque o fazer parte de nossa vivência
permite que nós nos familiarizamos com
os seus princípios de organização sonora,
o que torna uma música significativa para
nós (PENNA, 2008. p. 21).
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Dessa maneira acabamos nos acostumando com esses padrões de organização o
que nos permite estabelecer vínculos com as
pessoas, com os costumes e tradições do local
onde vivemos. Ainda de acordo com a autora,
dessa forma:
[...] a compreensão da música, ou mesmo
a sensibilidade a ela, tem por base um
padrão culturalmente compartilhado para
a organização dos sons numa linguagem
artística, padrão este que, socialmente
construído, é socialmente apreendido
pela vivência, pelo contato cotidiano, pela
familiarização – embora também possa
ser aprendido na escola (PENNA, 2008,
p. 29).

Podemos identificar que mesmo reforçando a importância desse contato com um determinado padrão, o ensino de música nas escolas
pode também contribuir para que esse processo
ocorra.
Entretanto, se torna importante para a
criança começar a se relacionar com a música
ainda que seja no ambiente escolar, pois é nessa fase que ela constrói os saberes que irá utilizar para o resto de sua vida. Mas para isso é
importante que elas consigam entendê-la.
Destacando as informações do autor, o
mesmo acha que o importante é que a criança
consiga compreender a música, dessa forma ela
poderá estabelecer vínculos com os gêneros e
estilos que mais tenham significado para ela.

A PRESENÇA DA MÚSICA NA
ESCOLA
Podemos relatar, que a presença musical
no ambiente escolar pode proporcionar inúmeras atividades, pois nos documentos do Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI),
em específico o volume número 3, obtém uma
parte dedicada a esse conteúdo, dessa forma
verificamos a importância dada pelos mesmos
ao assunto.
Verificamos em Brasil (1998) que para a
criança a vivência musical pode proporcionar
a integração de experiências que passam pela
prática e pela percepção, como por exemplo:
aprender, ouvir e cantar uma canção, realizar jogos de mão ou brincar de roda.
Dessa maneira, por meio do desenvolvimento e da compreensão dessas atividades, as
crianças atingem patamares cada vez mais sofisticados, visto que começam a dominar tais conteúdos o que permite a elas uma transformação
e uma recriação dos mesmos. Contudo, a partir
dos RCNEI se destaca ainda, uma parte importante no processo, associando a essa prática o
movimento corporal:
O gesto e o movimento corporal estão
ligados e conectados ao trabalho musical. Implica tanto em gesto como em
movimento, porque o som é, também,
gesto e movimento vibratório, e o corpo
traduz em movimento os diferentes sons
que percebe. Os movimentos de flexão,
balanceio, torção, estiramento etc, e os
de locomoção como andar, saltar, correr,
saltar, galopar etc. Estabelecem relações
diretas com os diferentes gestos sonoros
(BRASIL, 1998, p. 61).

Com a presença da música, o corpo se
associa aos diferentes movimentos e oportunidades para o aprendizado da criança, pois é por
meio desse recurso que podemos desenvolver
atividades que envolvam a percepção e interiorização do ritmo, intensidade e altura, trabalhar
com a forma musical e também desenvolver a
expressividade das crianças.
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De acordo com Brasil (1998), o trabalho
com apreciação musical poderá proporcionar a
ampliação e o enriquecimento de saberes relacionados à produção da área, além de ampliar
o repertório das crianças. Por meio da escuta e
de conversas podem ser trabalhados aspectos
referentes à diversidade de instrumentos musicais existentes e suas maneiras de produção de
som e também as diferentes possibilidades de
combiná-los resultando em diversas formações
instrumentais.
Podem também ser discutidas as diferentes formas como a voz é trabalhada, suas possibilidades, classificação e diferentes formações
onde são empregadas. Outro ponto que pode
ser desenvolvido está ligado à diversidade de
estilos e gêneros musicais existentes no mundo.
Dessa maneira o aluno passa a ter contato com obras não só de seu país, mas também
de outras localidades, o que pode resultar com
que o mesmo consiga fazer comparações entre
produções de diferentes épocas e lugares.
Como resultado dessa comparação o
mesmo pode verificar como cada grupo social
constrói sua música e identifica diferenças entre os instrumentos utilizados, a organização
do som, a forma musical entre outros. Segundo
Bréscia, (2003):
A música é uma linguagem universal, estando presente em todos os povos, independentemente do tempo e do espaço em que se localizam. Dessa forma a criança se socializa em seu
meio, observando, interagindo e aperfeiçoando
sua aprendizagem (BRÉSCIA, 2003 p.25).
Como podemos observar a forma com
que utilizamos a música pode ser diversificada,
e assim é possível verificar que a prática musical é apenas uma possibilidade dentre várias.
Por meio da música podemos expressar nossas
ideias e sentimentos, compreender valores e significados culturais presentes na sociedade ou no
grupo onde ela foi criada.

Por meio do movimento e da dança nós
interagimos corporalmente com a mesma, apreciamos sua beleza ao escutar com atenção uma
obra musical. Transmitimos nossas emoções ao
interpretar uma peça, seja tocando um instrumento ou cantando. Comunicamos nossos pensamentos e por meio da composição, trabalhamos com o aspecto cognitivo quando pensamos
e construímos uma obra.
Entendemos dessa forma, que a maneira
como alguém se apropria de uma determinada
obra simplesmente pelo fato do prazer do ouvir
é diferente da forma como uma outra utiliza os
elementos sonoros para fazer uma composição.
O ensino de música nas escolas tanto de
Educação Infantil, pode contribuir não só para
a formação musical dos alunos, mas principalmente como uma ferramenta eficiente de transformação social, onde o ambiente de ensino e
aprendizagem pode proporcionar o respeito, a
amizade, a cooperação e a reflexão tão importantes e necessárias para a formação humana.
Dessa forma, é interessante que ela esteja presente no ambiente escolar. Na escola, o
ensino musical não tem a intenção de formar o
músico profissional, assim como o ensino das
ciências não visa à formação de cientistas.

A PRÁTICA DA MUSICALIZAÇÃO E
A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A prática da musicalização traz uma linguagem musical capaz de expressar inúmeras
sensações e emoções, por meio de sons presentes em nossa cultura, ou seja, a música é
um importante instrumento a ser utilizada no
desenvolvimento da criança, ela contribui para
a socialização e integração entre as crianças,
promovendo momentos de aprendizagens e
descontração, ainda é uma forma de expressar
suas emoções e assim adquirir conhecimentos
para melhorar seu desenvolvimento contribuindo
para seu pleno desenvolvimento dentro e fora da
sala de aula.
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Quando a criança juntamente com seu
professor descobre as sensações, e começam
a explorar as potencialidades musicais, a prática da musicalização em sala de aula atinge os
objetivos propostos, requer atenção, pois como
a nossa cultura é um misto de informações, deve-se evidenciar as culturas de outras regiões
também, valorizar a nossa tradição e as demais
é um ato de respeito e solidariedade, além de
ser uma forma de ensino-aprendizagem.
O professor em sala de aula, precisa trabalhar a música de diversas formas, incluindo
cantos, parlendas, cantigas de roda, brincadeiras de roda, hora do conto com história cantada,
além de realizar pesquisas juntamente com a
família, e trazer para a socialização com a turma, incluindo instrumentos musicais, como por
exemplo a confecção dos mesmos.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil, Brasil (1998):
O trabalho com música deve considerar,
portanto, que ela é um meio de expressão
e forma de conhecimento acessível aos
bebês e crianças, inclusive aquelas que
apresentem necessidades especiais. A
linguagem musical é excelente meio para
o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento,
além de poderoso meio de integração social (BRASIL, 1998, p.49).

Infelizmente, verifica-se que a música não
possui a mesma importância do que as demais
disciplinas do referencial curricular, tendo assim,
uma grande perda para o aluno na qual poderia ser oferecido atividades que estimulam a sua
construção de saberes e elaboração musical
para que adquiram conhecimentos que aprimoram a sua aprendizagem.

Dessa forma, podemos perceber a dificuldade que as escolas enfrentam para incluir
a música ao seu contexto educacional. O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil
(1998) ainda destaca a importância da música
para o desenvolvimento e a aprendizagem das
crianças na educação infantil.
A música é uma linguagem lúdica e quando o professor utiliza desta ferramenta torna o
ensino mais fascinante para o educando, sendo
que ela proporciona à criança momentos de alegria, prazer e curiosidade.
Entretanto, quando a música é explorada
de maneira correta, pode ser uma importante ferramenta no processo de ensino aprendizagem e
um rico instrumento de socialização e comunicação na educação infantil.
A música tem como objetivo incentivar a
criatividade, já que para as crianças é oferecido
pouco espaço para criar e a música é um caminho muito fértil para tal prática. Nesse sentido, a
prática da música dentro das escolas, principalmente na educação infantil, é considerada além
de ser uma aprendizagem significativa, um olhar
reflexivo para as práticas com aprendizagens valorizando a diversidade do aluno e seu espaço
de vivência. Segundo Rosa (1990),
A linguagem musical deve estar presente
nas atividades de expressão física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e roda cantadas, em que
se desenvolve na criança a linguagem
corporal, numa organização temporal,
espacial e energética. A criança comunica-se principalmente através do corpo e,
cantando, ela é ela mesma, ela é seu próprio instrumento (ROSA, 1990, p.22-23).

A criança, quando estimulada, desenvolve
todos os seus sentidos, ampliando suas aprendizagens por meio do seu corpo, produzindo e
reproduzindo o que aprendeu, por exemplo desenvolve habilidades sonoras, atenção, concentração, estabelecendo relação com o meio em
que se encontra.
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Com isso a musicalização é o processo
de construção musical, é caracterizada pela exploração do universo sonoro, pois de acordo
com Chiarelli (2005):
Por isso, é fundamental fazer uso de atividades de musicalização que explorem
o universo sonoro, levando as crianças a
ouvir com atenção, analisando, comparando os sons e buscando identificar as
diferentes fontes sonoras. Isso irá desenvolver sua capacidade auditiva, exercitar
a atenção, concentração e a capacidade
de análise e seleção de sons (CHIARELLI,
2005, p.5).

Neste momento, quanto antes a criança
for incentivada a criar, produzir, melhor se para a
sua formação, tanto social como escolar, pois, a
interação das crianças na educação infantil por
meio da música propõe uma aprendizagem significativa e construtiva.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EM RELAÇÃO A MÚSICA NAS ESCOLAS
Em 1925 foi promulgado o decreto no Estado de São Paulo regulamentando as escolas
maternais, em 1935 foram instituídos parques
infantis nos bairros operários, sob a direção de
Mário de Andrade. Os parques infantis atendiam
crianças de diferentes idades em horário contrário ao da escola para atividades recreativas.

Portanto, até 1930, em São Paulo, as instituições foram mantidas com objetivos diferenciados no atendimento das crianças de 0 a 6
anos, fosse de forma assistencial ou educativa
e pedagógica.
Em meados de 1940, regida pelo governo
de Getúlio Vargas, um marco legal na legislação
sobre as creches com CLT, que apresentavam
obrigatoriedade de as empresas particulares
com mais de 30 mulheres empregadas acima
de 16 anos manterem creches para os filhos de
suas empregadas.
Essa lei refere-se ao período de amamentação, afirmando às empresas de oferecer local
apropriado permitido às empregadas guardarem
sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação. Portanto, no Brasil, até
início dos anos 60, existia uma rede de ensino
público de qualidade, quando o golpe de 1964
instaurou a Ditadura Militar e transformou o cenário educacional brasileiro modificado pela política econômica adotada pelos militares, pois,
além do percurso histórico, as dificuldades em
definir as funções da educação infantil, as ações
buscam um caráter assistencial e educacional.
Contudo, a responsabilidade e a função
educativa ganha força junto às crianças de zero
a seis anos, contando com dois grandes marcos: a Constituição Federal de 1988, que traz o
dever do Estado de oferecer creches e pré-escolas para todas as crianças de zero a seis anos,
e o ECA (BRASIL, 1990), enfatizando, em seus
artigos 53 e 54, o direito da criança à educação.

No início da década de 1930, eram de interesses distintos da burguesia, dos trabalhadores e do Estado, fazendo que o poder público
fosse chamado cada vez mais a regulamentar a
questão do atendimento à infância. Na esfera federal, a partir de 1930, o Estado, com a criação
do Ministério da Educação e Saúde, assumiu
oficialmente responsabilidade pelo atendimento
à infância, ainda que solicitando a contribuição
das instituições particulares.
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DESAFIOS
BRASIL

EDUCACIONAIS

NO

Na atualidade, os desafios e as cobranças
por uma educação que participe efetivamente
para a formação moral dos indivíduos têm sido
feitas e é perceptível a necessidade de ações
que concretizem tais anseios dentro de diferentes espaços de formação dos indivíduos em sociedade.
Os desafios são inúmeros, porém, de uma
maneira geral, sobre o fundamental e insubstituível papel da família na educação da criança,
afirma Nérici (1972, p. 12) “A educação deve
orientar a formação do homem para ele poder
ser o que é da melhor forma possível”.
Portanto, não se pode deixar de citar,
grandes pedagogos como Piaget falam sobre
o desenvolvimento da inteligência ou Vygotsky
que enfatiza, o cérebro é a base biológica, suas
peculiaridades definem limites e possibilidades
para o desenvolvimento humano. Reconhecer
este fato é necessário para compreendermos a
dinâmica das relações no ambiente escolar (NÉRICI,1972).
O cotidiano mostra muitas dificuldades do
professor na organização desse trabalho, especialmente no que se refere à rotina das crianças,
o trabalho de discutir as questões que tratam do
trabalho pedagógico em instituições de educação infantil não é uma tarefa fácil, pois a própria
literatura, quando aborda esta questão, identifica um ou outro aspecto que envolve o cotidiano
da instituição, mas não fornece aos professores
uma visão global dos elementos que constituem
o seu trabalho diário (NÉRICI,1972).
Uma postura positiva, é a própria gestão
de escolas e as redes que passam a incorporar
indicadores de desempenho como mais um elemento para o conhecimento de suas realidades
e, assim, pode estabelecer metas mais precisas
e elencar prioridades de intervenção parametrizadas numa realidade mais ampla, envolvendo a
comparação, dependendo da avaliação externa
referenciada, com resultados do país, do estado
e do município (NÉRICI,1972).

No entanto, apesar de toda a problemática
que ainda permeia uma grande maioria de instituições de atendimento à criança e apesar de
terem tido no seu início uma função mais voltada
para as questões assistenciais, apresentando,
ainda hoje, muitos desses problemas, avançaram ao longo das décadas, apresentando diferentes funções no seu interior, até se consolidar
como um espaço de educação para a criança
pequena (NÉRICI,1972).
O Brasil tem realizado significativas reformas e mudanças em todos os níveis de ensino,
pois, no aumento de políticas, programas, planos, leis, diretrizes e propostas de estratégias
para melhorar a qualidade da educação nacional. Ao mesmo tempo, alguns problemas e desafios parecem longe de serem resolvidos (NÉRICI,1972).
O estudante precisa manter uma trajetória
regular e alcançar diversos aprendizados necessários para educação plena, definirá da melhor
forma que a educação tem que ser inclusiva, e
de qualidade, o professor lembra em primeiro
lugar, que a educação é uma das dimensões
essenciais na evolução do ser humano, pois
em cada conquista rumo à civilização, a necessidade de transmissão aos semelhantes (NÉRICI,1972).
Desta maneira, a escola brasileira precisaria rever questões de como resgatar a qualidade de formação do profissional da educação, a expansão da escolarização pelo sistema
supletivo, especialmente aqueles em horários
noturnos, dentre outros, tendo a obrigação de,
simultaneamente, fazer uma constante avaliação
que certamente garantirá a qualidade do ensino
(NÉRICI,1972).
A escola que se deseja, aquela que combata de todas as formas a exclusão social e
que entenda o aluno como ser integral. E principalmente que possa trabalhar a relação entre
a escola, o aluno e a família, tendo-se assim a
necessidade de incluir a família em suas ações.
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O desenvolvimento em resposta à música, imprecisa, no começo transforma-se pouco a
pouco em uma resposta elaborada. E, à medida
que se processa essa modificação, verifica-se
também um aumento da variedade e caracterização estrutural: os conceitos musicais inicialmente
aprendidos de modo muito vago pelo processo
de aprendizagem, vão progressivamente sendo
compreendidos e assimilados (NÉRICI,1972).
A Teoria Espiral do Desenvolvimento Musical foi proposta pelo pesquisador e educador
musical de nacionalidade britânica Keith Swanwick. Com base nos estudos de Piaget, esta teoria
trata do desenvolvimento musical de crianças e
adolescentes (NÉRICI,1972).
O desenvolvimento musical se dá de
modo contínuo, inicia-se com experiências verdadeiras. Depende, porém da existência, no ser
humano, de uma função que o referido psicólogo chama de musicalidade, a capacidade do
indivíduo para dar respostas a padrões rítmicos
e melódicos, que são a substância da arte musical.

A música torna o ambiente mais alegre
e favorável à aprendizagem, visto que propicia
uma sensação diferenciada ao ambiente escolar, proporcionando satisfação àqueles que dele
participam. Percebe-se que a música na educação brasileira ainda é vista como um entretenimento, um recurso de reposição em momentos
em que não se é possível cumprir o planejado
pelo currículo escolar, sem a importância devida como material didático-pedagógico que possa contribuir para o desenvolvimento no ensino
aprendizado do aluno e a formação do homem
(NÉRICI,1972).
As escolas tentam se adequar à nova disciplina com novas estratégias, por vezes não
precisas, porém a música possui caráter racional, subjetivo e emocional e certamente poderá auxiliar no processo ensino-aprendizagem, já
que por apresentar característica interdisciplinar
é de grande valia como instrumento metodológico e didático-pedagógico (NÉRICI,1972).

A evolução intelectual do aluno, para que
esse tenha um desempenho significativo, requer
elementos que contribuam tanto na participação
do aluno quanto na estimulação para aprendizagem dos conteúdos. A prática educativa associada à linguagem musical apresenta relevantes
desenvolvimentos no aspecto de conteúdo, cognição e interação entre crianças, além de exercer papel de mediador (NÉRICI,1972).
Um professor realizando uma atividade
com seus alunos e que envolve a musicalização,
propicia a eles, de acordo com a forma de aplicação, o estímulo de movimentos específicos que
auxiliam na organização do pensamento, além
de favorecer a cooperação e comunicação das
atividades que são realizadas em grupo. É essencial que o professor, além das atividades trabalhadas no dia-a dia em sala de aula, trabalhe
de forma paralela conteúdos relacionados com
as letras das músicas cantadas (NÉRICI,1972).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa apresentou a importância da música e os benefícios que o ensino
da mesma pode oferecer para as crianças, especialmente da educação infantil, uma compreensão sobre a prática da musicalização e sua contribuição para o ensino aprendizagem.
Nesse sentido, pode-se notar que o ensino com a música na educação infantil tem
papel fundamental na formação do ser humano. De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, as escolas de educação infantil além de oferecer um ensino de
qualidade, precisam desenvolver algumas habilidades na criança, levando em consideração
que nos primeiros anos de vida do indivíduo requer atenção especial, pois é onde acontece
a construção de um cidadão participativo, crítico e consciente de seu papel na sociedade.
A tarefa de ensinar é um desafio. Logo, inserir a música também é, pois com tantas
opções e incentivos dos meios de comunicação necessita-se ter senso crítico e postura ética
para que este papel tão importante da educação aconteça na prática é preciso qualidade, eficiência, competência, diálogo e afetividade para transformar sonhos em alegrias concretas.
O processo de ensino/aprendizagem requer o entendimento de que ensinar e aprender
não significa acumular informações memorizadas, mas sim fazer o aluno buscar novas alternativas, fazer escolhas frente a novas situações apresentadas.
Sabemos que a educação sozinha não transforma conhecimentos em aprendizagens,
é necessário envolvimento de toda comunidade escolar, direção e professores. Estes professores precisam de formação e momentos de estudo e planejamento, para colocar em prática
o melhor trabalho, desenvolver as melhores ações, e musicalizar para ensinar.
Uma aprendizagem de qualidade requer uma prática reflexiva e comprometida. Os primeiros anos de vida do ser humano são mais marcantes, são as primeiras aprendizagens
que levará os alunos ao incentivo de ir buscar, conhecer novos saberes. O conhecimento
quando descoberto, produz frutos de bons exemplos e deixa marcas significantes.
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A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: O movimento tem grande relevância para o processo de aprendizagem, sendo de
suma importância para o pleno desenvolvimento da criança. Desde o nascimento, a criança já passa a utilizar o próprio corpo para interagir com o ambiente e com as pessoas. No
momento em que interage, ela passa a utilizar o movimento como meio de expressar suas
emoções e pensamentos. Dessa maneira, o movimento passa a ser uma linguagem para
a criança, sendo assim, essa linguagem precisa ser considerada como importante para
o desenvolvimento infantil, de maneira que, estratégias e diferentes meios sejam propiciados para que essa expressão seja explorada, sendo um grande facilitador na construção
de saberes e conhecimento e saberes.

Palavras-chave: Movimento; Expressão; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

relação entre movimento corporal e aprendizagem, ainda que não muito difundida, tem uma dada preocupação na sociedade em que vivemos, sendo pesquisados ao longo dos anos dando relevada importância ao desenvolvimento do
conhecimento.
Estudiosos formularam algumas reflexões sobre movimento, dentre elas a importância
do mesmo na formação do conhecimento e expressão corporal como forma de linguagem.
Afirmando que a consciência sobre o próprio corpo é de uma importância para a aquisição
da noção de espaço o que permite concluir que não há lugar para uma criança “passiva”.
O movimento humano, é mais do que um simples deslocamento do corpo no espaço;
constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem
sobre o ambiente em que vivem, mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo.
É notável a influência da cultura vigente sobre o desenvolvimento da motricidade infantil, não só pelos diferentes gestos e expressões faciais, como também pelos movimentos
aprendidos no manuseio de objetos específicos presente na vida cotidiana.
Contudo é de grande relevância que as possibilidades de ação sejam estimuladas e
utilizadas pelas crianças, para que elas possam conhecer e manifestar-se sobre o que conhecem. Para auxiliar na compreensão do movimento corporal eis que surge a psicomotricidade,
esta fornecerá subsídios que reforçará a prática do aprendizado através de gestos e expressões. O movimento é uma das bases fundamentais da educação global da criança.
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O CORPO E O MOVIMENTO
O corpo e os gestos são fundamentais
para a formação geral do ser humano. Afirma
Levin, psicomotricista argentino “O corpo ajuda
o aluno a aprender” (LEVIN, 2005, p. 20). O movimento que as crianças realizam, espontaneamente, em seu cotidiano é de grande importância para o seu desenvolvimento.
Segundo Fonseca, o corpo surge, portanto, mais uma vez, como o componente material
do ser humano, que, por isso mesmo, contém
o sentido concreto de todo o comportamento
sócio histórico da humanidade. O corpo não é,
assim, o caixote da alma, mas o endereço da
inteligência.
O ser humano habita o mundo exterior
pelo seu corpo, que surge como um componente espacial e existencial, corticalmente organizado, no qual e a partir do qual o ser humano
concentra e dirige todas as suas experiências e
vivências.
Definir o movimento como uma manifestação do corpo é o mesmo que falar que uma
planta é um ser vivo composto de raiz, caule,
folhas e flores. O movimento é considerado a
primeira forma da criança se comunicar.
A criança desde seu nascimento é envolvida por um universo de muitas linguagens,
dentre as quais está fundamentalmente a linguagem verbal. Essa linguagem pode ser verificada
a partir de palavras usadas a princípio com o objetivo de mostrar o sentimento de carinho sentido pela mãe, pai, tias, avós, e por todos aqueles
que usam as palavras para se comunicar com a
criança.
O processo de aquisição da linguagem
verbal, vai se exigindo mais da criança, à medida que as palavras são pronunciadas por ela
para designar objetos que nem sempre correspondem ao significado da palavra. É nesse clima
de descoberta que as palavras passam a fazer
parte do vocabulário infantil em um permanente
movimento, como ressalta Vygotsky.

Ressalta Fonseca “o movimento, mesmo
o reflexo ou o movimento automático da respiração (o primeiro e o último movimento dos seres
humanos) são sinônimos de vida, de presença
e conhecimento, onde há movimento há vida”
(FONSECA, 1995, p.34.
As crianças se movimentam antes mesmo de nascerem e vão adquirindo cada vez
maior controle sobre o próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de
interação com o mundo. Através do movimento
ela se expressa, reivindica, constrói, organiza e
intencionaliza seus pensamentos. Agindo sobre
o meio físico, aproxima-se com o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de teor
expressivo. O movimento humano vai além do
simples deslocamento do corpo no espaço.
De acordo com Coste:
movimento é uma noção muito complexa
que designa uma realidade sumamente
diversificada, e cujos diferentes aspectos
só se articulam em torno desta definição:
chama-se movimento à toda a translação
ou a todo deslocamento de um corpo ou
objeto no espaço. Para o corpo humano,
trata-se de todo e qualquer deslocamento
de um ou vários segmentos ou do corpo
em conjunto. (COSTE, 1992, p. 41)

No início do desenvolvimento infantil há
o predomínio da subjetividade da motricidade,
é somente aos poucos que se desenvolve a dimensão objetiva do movimento, que corresponde às competências instrumentais para agir sobre o espaço e meio físico.
Wallon não dissocia a motricidade do funcionamento da pessoa como um todo. A psicogênese da motricidade se confunde com a psicogênese da pessoa. Para o autor, as estruturas
orgânicas responsáveis pela organização da
motricidade são a atividade muscular e a atividade cerebral.
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A atividade muscular, no entanto, não se
restringe a sua função cinética, ou seja, ao movimento aparente, mas também à função tônica
responsável pela mímica, postura, cujo fundamento é a atividade emocional. O movimento é
algo constante no corpo humano, ele pode ser
exterior, observável, e também invisível, regulador das emoções e da atividade tônica ou tônus.
Para Wallon, o movimento pode ser de três
tipos: 1º movimento reflexo: natural do ser humano, as ações são tomadas pela medula óssea e
não pelo cerebelo. 2º Movimento voluntário: é
realizado após tomada de decisão em relação
ao córtex cerebral. 3º Movimento automático:
obrigatoriedade do pensamento e decisão individual sobre como resolver uma tarefa motora,
após treino e repetições.
Segundo Mattos e Neira (1999), a educação do movimento é compreendida como a
realização de atividades motoras que visam ao
desenvolvimento das habilidades motoras (correr, saltar, saltitar, arremessar, empurrar, puxar,
balançar, balancear, subir, descer, andar), da capacidade física (agilidade, destreza, velocidade,
velocidade de reação) e das qualidades físicas
(força, resistência muscular localizada, resistência aeróbica e anaeróbica). Portanto, a educação do movimento prioriza o aspecto motor na
formação do educando. Já a educação pelo movimento caminha além do componente motor,
compreendendo os aspectos afetivos, cognitivos
e sociais.
A utilização dessas tarefas motoras tem
sido enfatizada por educadores conscientes na
organização de seu planejamento, uma vez que
cuidadosamente selecionam jogos e movimentos com objetivos claros a serem alcançados,
proporcionando à criança “aprender o movimento” e “aprender através do movimento”. As atividades selecionadas, além de objetivos traçados
com segurança pelo educador, também devem
ter claro a função principal do movimento que é
o desenvolvimento global da criança, com ênfase no estímulo das capacidades perceptivas e
motoras.

No processo do desenvolvimento motor e
cognição através das habilidades motoras, certas capacidades necessitam ser estimuladas na
infância para que esse processo ocorra de maneira fácil e rápida.
Contudo compactuamos com Tani et alii
quando diz “Não se pode negligenciar o movimento, considerando-o apenas como medida,
mas, sim, reconhecer a importância do movimento e as características que ele adquire com
o passar do tempo” (TANI, 1988, p.12).
Para uma melhor compreensão do desenvolvimento global através do movimento, faz-se
necessário conhecer três domínios do comportamento humano. São eles o cognitivo (comportamento intelectual), afetivo (comportamento social e emocional) e psicomotor (comportamento
motor). São domínios naturais, funcionam inter-relacionados porém o estudo é feito separadamente.
Para Guiselini (1987) o movimento está
relacionado com o desenvolvimento global da
criança, pois aborda simultaneamente os três
domínios do comportamento infantil.
Quando falamos de movimento com comportamento cognitivo nos referimos à relação
funcional do corpo e da mente. Esse estudo já
ocorreu há anos atrás por Sócrates e Platão,
além das contribuições, quase recentes, de Jean
Piaget. Piaget deu uma boa contribuição quando
“formulou” os estágios do desenvolvimento, mas
especificamente do período sensório-motor.
Por meio de experiências sensório-motoras que a criança interpreta o seu ambiente e
forma conceitos sobre o mesmo, o que é o caminho para o desenvolvimento cognitivo.
A criança que tem habilidades perceptivas
desenvolvidas e ampliadas torna-se livre para
aproveitar a instrução e aprender com independência. Quanto mais desenvolvidas as habilidades perceptivas melhor ocorre a aprendizagem
efetiva.
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Torna-se de grande valia ressaltar que o
processo perceptivo motor inicia com a percepção do corpo ou esquema corporal. Ressalta
Fonseca sobre a noção do corpo “é o alfabeto e
o Atlas do corpo, mapa semântico com equivalentes visuais, táteis, cinestésicos e auditivos (linguísticos), verdadeira composição de memórias
de todas as partes do corpo e de todas as suas
experiências” (FONSECA, 1995, p.55). As percepções de espaço e de tempo também devem
ser estimuladas ao longo do desenvolvimento
motor, pois fornecerá grande número de experiências, sendo estas fundamentais para todo o
processo do desenvolvimento global.
O comportamento sócio-afetivo envolve
sentimentos que são aplicados nas vivências
pessoais e na relação com o outro. O desenvolvimento desse comportamento proporciona a
ação e a vontade de interagir afetivamente entre
uma criança e outra, além de consigo mesma.
Para Guiselini:
[...] através do movimento é a formação
do auto-conceito – a criança “sentir-se e
ver do que é capaz, do que não é capaz”
perceber o “certo-errado”, o “bom-ruim”
mundo esse que a criança vive durante
o jogo social. Assim, a partir do momento
que a criança aprende sobre si mesma
está em condições de participar de jogos
e competições, pois, está emocionalmente em condições de perceber o grupo e as
demais pessoas (GUISELINI,1987,p.10).

A partir desse conceito, consideramos
que a criança deve ser capaz de vivenciar atividades, sem se preocupar com sua performance
ou ter sentimento de competição com os outros.
Dessa maneira desenvolverá uma atitude positiva através dos movimentos e atividades em geral.

O DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR
O comportamento psicomotor juntamente
com o movimento engloba atividades motoras
diversificadas que exercem influência sobre o
crescimento físico da criança. É muito comum
encontrarmos crianças com problemas no desenvolvimento físico, ocasionados pela falta de
atividades motoras, direcionadas e equilibradas.
O desenvolvimento motor é o domínio onde capacidades cognitivas e sócio-afetivas podem ser
aumentadas. Guiselini define que “desenvolvimento psicomotor refere-se a aprender a mover-se com controle e eficiência através do espaço”
(GUISELINI, 1987, p.11).
Para o autor (1987), o desenvolvimento
psicomotor da criança passa por uma série de
etapas e os movimentos trabalhados em cada
uma delas são essenciais para a formação do
indivíduo. De forma resumida, esse processo
pode ser dividido da seguinte forma:
• Aquisição da praxia fina: está relacionada com o controle dos movimentos
das mãos, da face e visual. Importante
para conseguir escrever, recortar, desenhar, amarrar o sapato etc.;
• aquisição da praxia global: envolve a
consciência corporal de forma geral,
trabalhando habilidades como pular,
correr, saltar, dançar e andar;
• desenvolvimento da lateralidade: compreensão de que o corpo tem dois lados, entendimento do ambiente externo e noção de que cada membro tem
sua própria força;
• noção espacial-temporal: trabalha atividades para desenvolver a ideia de ritmo, de momento presente e passado,
de direções e da individualização da
criança em relação ao mundo externo
(GUISELINI, 1987).
Em cada um dos momentos citados, você
pode trabalhar o movimento por meio de jogos
de aprendizagem. Essa é uma ótima forma de
levar o conhecimento para as crianças, mas enfatizando, antes de tudo, a diversão.
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Da mesma forma que há estudos sobre
o desenvolvimento cognitivo formulado por Piaget e Erikson falando sobre o desenvolvimento
afetivo. Gallahue formulou as fases do desenvolvimento motor. O processo de desenvolvimento
motor é caracterizado pelas mudanças no comportamento motor.
A primeira fase, que varia do útero até
1 ano de idade, apresenta movimento reflexos.
Essa fase é caracterizada pela presença de movimentos de proteção e postura. Respostas automáticas e involuntárias que permitem em primeiro lugar, a sobrevivência do recém-nascido
e, em segundo lugar, a interação do bebê com
o ambiente. A segunda fase que varia de 1 a 2
anos de idade apresenta movimentos rudimentares, as habilidades são determinadas pela maturação (PIAGET; ERIKSON, s/d).
A terceira fase, que varia de 2 a 7 anos
de idade, apresenta movimentos básicos fundamentais que permitem a locomoção e manipulação em diferentes situações, servindo de base
para aquisição futura de tarefas mais complexas.
Esse desenvolvimento processa-se do inicial,
elementar e maduro, experiências, oportunidades e instrução são providenciados. A quarta
fase, que varia entre 7 a 14 anos, é caracterizada pela presença de movimentos relacionados
às habilidades motoras esportivas, atividades
motoras mais complexas, organizadas e com
objetivos específicos (PIAGET; ERIKSON, s/d).
Nota-se que a criança necessita de um
trabalho voltado para o desenvolvimento motor, suprindo suas necessidades, favorecendo o
desenvolvimento futuro. Na fase da leitura e escrita faz-se necessário o conhecimento sobre a
motricidade espontânea, coordenada e rítmica,
orientação temporal e espacial além do controle da velocidade, exigindo ainda o trabalho do
controle tônico. No aprendizado da matemática
para contar, numerar, seriar é fundamental agir,
vivenciando e percebendo, nesse sentido, estão
envolvidos os aspectos: esquema corporal, estruturação espaço-temporal, lateralização e grafismo (PIAGET, 1973).

Segundo o autor, (1973) em sua tese sobre o processo de apropriação que a criança faz
em relação à aquisição do número, coloca que
este não é dado ao nascer e nem adquirido e
sim construído.
Segundo Silva (1997) na prática educativa
realizada nos primeiros anos da educação infantil o conhecimento é voltado para o controle de
seu próprio corpo, descobrindo suas habilidades de maneiras distintas através de situações
lúdicas da vida cotidiana. Essa prática permitirá
que a criança descubra seu corpo, explorando
diferentes atitudes e movimentos.
A criança com a exploração de diferentes
movimentos e posturas corporais, juntamente
com o auxílio do professor constrói uma imagem
positiva de si. Ao longo da atividade lúdica, a
criança vive uma motricidade total, pois ao jogar
“coloca” aspectos motores, afetivos e cognitivos.
A criança expõe informações através de estímulos com o seu próprio corpo, o meio ambiente e
os objetos utilizados (SILVA, 1997).
Quando se coloca o corpo e os gestos
no centro do desenvolvimento infantil, os estudos sobre psicomotricidade auxilia a pedagogia
a renovar-se e a definir novos princípios para o
ensino, teve início com Wallon por volta de 1920,
em meados de 1950 o psiquiatra Julian de Ajuriaguerra definiu-a como sendo a ciência da saúde e da educação, visando a representação e a
expressão motora. Atualmente, o psicólogo Esteban Levin é um dos pesquisadores que mais
contribuem com estudos nesse campo. Contudo
Levin afirma “o corpo, os movimentos e a imagem que se tem desse corpo são fundamentais
na aprendizagem e na formação geral do adulto”
(LEVIN, 2005.p.20).
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A PSICOMOTRICIDADE
De acordo com os estudos de Fonseca
(1995), algumas ações são aspectos importantes do desenvolvimento do ser humano. Como
por exemplo, rir, aprender a andar, escrever, pular, entre outros. Essas ações podem ocorrer de
forma involuntária, mas também adquiridas com
o tempo, treinando e exercitando tais movimentos. Dessa maneira é importante observarmos a
importância da psicomotricidade para o processo de aprendizagem.
Primeiramente, vamos entender que psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano de forma global. Entende que há uma relação
entre o corpo e a mente, ou seja, o cognitivo,
emoções e desenvolvimento motor estão interligados e devem ser considerados como conjunto
(FONSECA, 1995).
Quando se trabalha a psicomotricidade
com crianças na educação infantil, é de fundamental importância o conhecimento, quando se
fala em movimento, fala-se principalmente da
psicomotricidade, a qual é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana, trabalhando diretamente no desenvolvimento
do movimento infantil e sua aprendizagem (FONSECA, 1995).
A psicomotricidade como uma técnica que
busca conhecimento nas várias ciências apresenta como seu objeto de estudo o corpo em
movimento, a fim de, desenvolver os aspectos
comunicativos do corpo, dando ao indivíduo a
possibilidade de domínio corpóreo, de economizar sua energia, de pensar seus gestos, de aumentar-lhe a eficácia e a estética, de aperfeiçoar
o seu equilíbrio e desenvolver as possibilidades
motoras e criativas na sua globalidade. Levando
a centralizar sua atividade e a procura do movimento e do ato, incluindo tudo o que deriva dela
própria, ou seja, disfunções, patologias, educação, aprendizagem e outros (FONSECA, 1995).

O ser humano em qualquer etapa da vida,
para interagir com o mundo, utilizam o movimento e, as crianças, já possuem essa ação, quase
que inata, pois apreciam movimentar-se, dessa
forma, utilizam a linguagem corporal para explorar o meio, aprendendo através do toque e da
experiência (FONSECA, 1995).
A base do o processo intelectivo e da
aprendizagem da criança está na estrutura da
Educação Psicomotora, onde a sua evolução
parte do geral para o específico, caso a criança
apresente problema, na maioria das vezes, este
ocorrerá no nível das bases do desenvolvimento psicomotor, por isso, torna-se necessário a
utilização dos elementos básicos da psicomotricidade, sendo fundamentais na aprendizagem
do desenvolvimento do Esquema Corporal, da
Lateralidade, da Estruturação Espacial, da Orientação Temporal e da Pré-Escrita, tendo em vista
que se ocorrer algum problema de ordem psicomotora, a aprendizagem poderá ser prejudicada
(FONSECA, 1995).
Estudos feitos na área da educação apontam que com o desenvolvimento da psicomotricidade o indivíduo passa a:
• trabalhar os músculos da mão, algo
importante para aprender a escrever
ou recortar, por exemplo;
• diferenciar os movimentos realizados
pelo lado esquerdo e direito do corpo;
• ter noção de ritmo, conseguindo aprender passos de dança ou entender notas musicais;
• ter mais controle sobre a coordenação
motora e consegue desenvolver movimentos mais complexos, como aprender a andar de bicicleta;
• Entender o que é o presente e como
as ações de agora afetam o meio externo, entre outras coisas (FONSECA,
1995).
Pensando nesses objetivos as atividades lúdicas propostas para as crianças, devem
ir muito além de comportamentos musculares,
pois as ações físicas proporcionadas estão relacionadas ao desenvolvimento cerebral.
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Em alguns casos, a psicomotricidade era
confundida com atividades físicas como defende Fonseca: “A psicomotricidade esteve erradamente ligada a antagonismos decorrentes de
Educação Física, surgindo frequentemente como
técnica para crianças anormais e sendo confundida como ginástica corretiva e cinesioterapia”
(FONSECA, 1995, p.13).
Na Educação Infantil, alguns jogos e brincadeiras podem ser propostos com o intuito de
desenvolver ações psicomotoras. Algumas atividades lúdicas que trabalham desenvolvimentos
psicomotores serão descritas a seguir:
• praxia fina: colagens, desenhar figuras
geométricas na areia, fazer bolinhas de
papel, equilibrar o ovo na colher;
• praxia global: dar cambalhota, brincar
de morto ou vivo, brincar de queimado,
fazer mímica;
• lateralidade: brincar de futebol de botão, de ciranda e fazer dobraduras;
• noção espacial-temporal: andar em
cima de cordas, brincar de cabra-cega
e boliche, marcar ritmos com as mãos
(FONSECA, 1995).
A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na educação infantil e séries iniciais. Ela condiciona o
processo de alfabetização, leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade,
a situar-se no espaço, há dominar seu tempo, a
adquirir habitualmente a coordenação de seus
gestos e movimentos (FONSECA, 1995).

A escola proporcionará meio, através de
atividades diferenciadas, que exigirá novas experiências, tarefas a nível cognitivo, onde a criança deverá transferir algo interiorizado através de
gestos mecânicos, até produzir a escrita.
O estímulo ao desenvolvimento motor é
de tal importância que quando ocorrem falhas
no desenvolvimento motor, falhas podem ocorrer
no processo de aprendizagem da criança, tais
como: dificuldade na aquisição da linguagem
verbal e escrita. A falta de um repertório de vivências concretas para a criança, que faz parte
do universo simbólico constituído na linguagem,
consequentemente contribuirá para afetar o processo de aprendizagem. Quando o desenvolvimento psicomotor é mal constituído, a criança
poderá apresentar problemas sérios na fase de
alfabetização (FONSECA, 1995).
A educação psicomotora neste início da
vida escolar possibilita uma melhora organizacional, bem como, dá ao educando melhores
possibilidades na resolução de exercícios de
análises lógicas e de relação entre os números.
Os responsáveis pela escolarização devem procurar desenvolver a psicomotricidade (de controle e aprimoramento dos movimentos), a percepção (diferenciações visuais e auditivas), os
diversos tipos de linguagem e o raciocínio lógico, além de estimular a criatividade das crianças
(COSTE, 1992)

A psicomotricidade não é apenas uma
prática preventiva, mas educativa, que contribui
na aquisição da autonomia para a aprendizagem, facilitando assim o processo de alfabetização nas escolas (FONSECA, 1995).
O papel da escola no desenvolvimento da
criança, a interação pedagógica, pretende que
cada criança atinja mais cedo e em melhores
condições aquilo que naturalmente seria de esperar no seu desenvolvimento, do que deixá-la
livre aos seus próprios investimentos e envolvimento (FONSECA, 1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na educação infantil a necessidade de realizar movimentos pela criança, é respeitada,
explorando-o através de brincadeiras, em atividades de artes, música, além de correr, pular,
saltar entre outras atividades.
Quando a criança ingressa no ensino fundamental o desenvolvimento dos movimentos são deixados de lado. A criança tem que ficar sentada na carteira, quieta e deve prestar
atenção no professor.
Além do que, a não realização de movimento, ou seja, deixar o corpo estático, pode
causar sérios problemas à saúde e aprendizagem da criança. Para Levin (2005) a falta de
movimento pode causar hiperatividade, mania de comportamentos repetitivos e dores corporais.
A relação saudável entre o próprio corpo e o uso dele na aprendizagem deverião ser
cultivada por toda a escolaridade. Durante o processo do aprendizado, a criança vivencia
inúmeras situações, quando as lembranças vividas são associadas a movimentos corporais,
o ensinamento é relacionado a sensações prazerosas.
Relembrando que na primeira seção foi possível falarmos um pouco sobre os movimentos e gestos, além de compreendermos que, as crianças manifestam movimentos, antes
mesmos de nascerem e que, ao nascerem vão adquirindo controle de seu próprio corpo,
realizando movimentos de forma coordenada, interagindo com o outro e com o meio.
E na segunda foram apresentados os estudos feitos por Gallahue, que formulou as
fases do desenvolvimento motor. Fazendo com que compreendamos como ocorre o desenvolvimento motor de acordo com a faixa etária.
Em suma, essa pesquisa visa elucidar que, o sucesso de uma aprendizagem com sentido, é alcançada com um planejamento que aborda e valoriza a importância do movimento
como forma de recurso primordial e principal no desenvolvimento infantil.
Sendo necessário que haja intencionalidade educativa que exija cuidado na elaboração
dos planejamentos e que dê abertura aos interesses e iniciativas das crianças e que tenha
envolvimento dos adultos para direcionar as atividades, estimulá-las em prol do conhecimento do corpo e da motricidade como relevantes em qualquer proposta educativa em todas as
áreas de aprendizagem e desenvolvimento.
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ARTE: O QUÊ E COMO APLICAR NA EDUCAÇÃO?
RESUMO: A arte está presente na vida humana desde os passados mais remotos agregando várias formas de expressão. Este estudo se destina a professores de ensino fundamental que tencionam agregar conhecimento para a prática com seus alunos. Destaca a
importância da arte e seu emprego na educação, onde por vezes o professor é habilitado
em pedagogia. Por meio da arte se observa uma maior inclusão entre as crianças e pode-se trabalhar o desenvolvimento da timidez, da oralidade, da autoestima, e da criatividade.
Aspectos que possibilitaram um desenvolvimento mais qualificado como base para o progresso do aprendizado da criança. A pesquisa, fundamentada em autores e pesquisadores que abordam a importância do assunto neste desenvolvimento pedagógico, divide-se
em aspectos da evolução da arte na histórica, a inclusão da arte no processo de ensino
e seus benefícios para a educação.

Palavras-chave: Arte; Criança; Educação; Aprendizagem; PCN.
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INTRODUÇÃO

I

mportante é lembrar que a arte sempre esteve presente no desenvolvimento da civilização. Desde registros antigos da humanidade, por meio das pinturas rupestres, até
os dias atuais foram vários os movimentos artísticos que mudaram a concepção de
Arte no mundo.
Nos últimos anos o ensino de Arte ganhou espaço no meio educacional e com isso surge à necessidade de um trabalho mais acentuado, por parte do professor, direcionado para
o desenvolvimento do educando que busca a aprendizagem para inteirar suas necessidades
e a compreensão de uma maneira coerente para integrá-lo a sociedade atual.
Considerando o trajeto histórico da Arte e seus reflexos, busca-se investigar como essa
linguagem está presente e quais seus benefícios para a educação. Pretende-se analisar variadas ações educativas e suas relevâncias no quesito aprendizagem, de forma a envolver
diferentes manifestações da Arte e diagnosticar em quais momentos e como os professores
poderiam desenvolver esta prática educacional.
Observa-se que numa interpretação comentada dos Parâmetros Curriculares Nacionais,
especificamente no livro destinado a Arte, diversos autores contribuem com suas reflexões,
seus conceitos e definições acerca do assunto, desde os primeiros momentos da história até
a prática pedagógica nas quais a Arte é utilizada na educação.
O trabalho apresenta de forma sumária técnicas que podem ser utilizadas pelos professores, em salas de aula, identifica contribuições que o teatro, a música, a pintura e outras
manifestações possam agregar à educação e sua relação de benefício para a criança.
Diante desta percepção sobre o significado e a necessidade da Arte como veículo de
conhecimento e manifestação cultural, este trabalho busca compreender como a mesma está
vinculada às práticas pedagógicas, a necessidade de uma capacitação mais específica para
o professor de Artes e os reflexos sobre o desenvolvimento da potencialidade das crianças.
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ASPECTOS DA EVOLUÇÃO DA
ARTE NA HISTÓRIA
Desde a existência do ser humano na terra há indícios de que a arte, no decorrer desta
história humana, assume vários aspectos e utilidades, desde a ilustração que expressava emoções, ideias e sentimentos, até uma explicação
mais apurada da história do homem.
Em cada época da história ocorreram manifestações artísticas deixadas pelo povo em
sua existência. Uma das mais antigas manifestações artísticas, então catalogada, são as pinturas rupestres (Arte Rupestre 20.000 A.C.) no
período pré-histórico.
Na Grécia e em Roma (Séculos 8 - 9
A.C.), ainda na antiguidade, eram classificados
como manifestações da arte: a dança, o teatro,
a pintura, a música, a oratória e a poesia. Desta
forma, considera-se que o surgimento da arte
está intimamente relacionado com a evolução
do homem, tendo como atividade de expressão
criativa o desenhar, ou pintar e o modelar.
Os gregos tinham a arte como uma busca pela perfeição. Buscavam na representação
de sua arte ser o mais fiel e meticuloso possível. Suas obras eram voltadas para o tempo
presente, a natureza era tida como uma visão de
contemplação, e por este motivo, sempre representada com precisão. A beleza, o amor e o racionalismo eram sempre ostensivos na criação.
Os egípcios (Arte Egípcia 3.000 A.C.) tinham na arte a ligação com seus deuses e com
seus espíritos. A busca pelo divino era padronizada esteticamente por todos os artistas em seu
processo de criação. Ao esculpir nas pedras os
egípcios representavam os deuses e os faraós
em posição de serenidade, sem indicar emoção
alguma.

Com o Renascimento (Século XIV) houve a transição da Era Medieval, considerada de
obscurantismo para as artes, e de modo geral
para a humanidade, para a Idade Moderna. O
final da Idade Média foi marcado por transformações e conspirações contra a Igreja o que
galgou a libertação intelectual e cultural.
Artistas ainda que financiados pela Igreja
Católica, em grande crescimento e exercendo
significativo domínio sobre o ser humano, ocultavam em suas obras diversos conhecimentos
como a metafísica e astrologia. Estes artistas
contribuíram para estudos posteriores relacionados à anatomia, mecânica, hidráulica dentre
outras áreas do conhecimento humano e para o
surgimento da Modernidade,
Nesse movimento renascentista, artistas
como Da Vinci, Botticelli, Michelangelo e
Rafael lideraram um resgate estético ao
período clássico da arte antiga, inspirando-se nos gregos e seu antropomorfismo,
e de certa forma, também o simbolismo
e gnosticismo e suas pinturas assumem
aspectos ainda mais elevados, ao passo
que o conhecimento e as ciências começam a aparecer novamente, mesmo ainda
sendo suprimidos (CRUZ, 2009, p. 17).

A partir do século XVII (Arte Barroco-Rococó) surge na Europa a modernidade, que logo
ganha proporções mundiais. A Idade Moderna
segue marcada pelo pensamento cartesiano no
qual as atitudes de reflexão, a busca pela verdade e o questionamento constante, acabam por
deixar de lado a era medieval e sua obscuridade.
Nesse contexto, o homem passa a ser
considerado o centro do Universo. Os artistas
rompem as tradições anteriores e passam a se
expressar de novas formas, a razão é valorizada
e todo artista assume uma natureza racional e
real.

As figuras compostas davam a impressão
de majestade, de força. Os egípcios normalmente destinavam suas artes às tumbas e aos mortos, pretendendo traduzir nas esculturas a ilusão
de imortalidade.
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Com o pós-modernismo (Romantismo-Século XVIII) formam-se as tendências de mercado
e a Arte passa a ser um produto valorizado, o
que se reflete na formação de uma indústria de
extensão mundial em caráter cultural.
De acordo com a época ocorrem mudanças no contexto da Arte, formas diversas surgem
conforme a necessidade e a motivação de cada
civilização ou tempo. No entanto seu conteúdo
original permanece como a capacidade de lidar
com produtos, por meio de métodos ou materiais
com o uso de conhecimentos essenciais que
dão forma a expressões, sentimentos e ideias.
Segundo antropólogos a Arte possui variados conceitos, ela é parte da cultura de uma
nação, assim cada nação tem sua arte desenvolvida relacionada à cultura local. Após o romantismo a ideia sobre arte foi alterada, o que antes
era reduzido à especialidade de lidar com tal atividade, entendido como produto de atividade artística, passou a ser valorizada pelo sentimento
em nível superior ao conhecimento técnico.
Conforme Mello (2001) a arte se rompeu
com o princípio platônico e passou a ser observada como escola especial da consciência humana. Para Platão a arte não era considerada
uma manifestação plena da ideia, segundo sua
teoria objetos modificados naturalmente eram referência de originalidade, algo modificado pela
mão do homem que não capta a forma original
da ideia com fidelidade, apresentando-se como
de um nível inferior de projeção.
As modificações realizadas pelo indivíduo
teriam, da ideia original, somente o material a ser
usado, como tecido ou madeira, e sua função
no olhar de Platão é secundário com significado
estético ou prático.
A Arte em seu dinamismo possui uma variedade de conceitos, nos quais sua manifestação tem como base os primórdios de um povo
por meio de seu olhar, de sua cultura e de seu
tempo. O ensino de Arte no Brasil iniciou-se
com a vinda da família real, com o intuito de
adequar as necessidades da corte portuguesa
que se instalava no país.

Várias instituições foram construídas, especialmente, no Rio de Janeiro, sede do governo
da época. No século XVII chega ao Brasil a Missão Francesa, em 1826 (Realismo-Século XIX) é
efetivada a primeira escola de Artes no país com
sede no RJ.
A partir deste momento surgem novas instituições de Ensino Superior, no entanto várias
destas não objetivavam e ainda não objetivavam
formar profissionais para atuar como educador
de Arte nas escolas.
Um dos momentos mais importantes no
Brasil foi a Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922, onde músicos, dançarinos, pintores e escritores revolucionaram a forma de encarar a arte brasileira.
Na área educacional, durante a primeira
metade do século XX, as disciplinas Desenho,
Música, Canto (canto coral) e Trabalhos Manuais
eram ensinados em escolas primárias e secundárias, transmitindo padrões e modelos das culturas predominantes visando o domínio técnico.
Até os anos 60, existiam poucos cursos
de formação de professores nesse campo e professores de quaisquer matérias ou pessoas com
alguma habilidade na área poderiam assumir as
disciplinas de Desenho, Artes Plásticas e Música.
Somente com a LDB de 1971 é que a arte
foi incluída no currículo escolar sob o título de
Educação Artística, mas não era uma disciplina
e sim uma atividade educativa e/ou recreativa”.
Nessa época, preocupou-se com o processo
criador, o “deixar fazer” sem nenhum tipo de intervenção. Por isso era comum que os alunos
colorirem desenhos mimeografados ou mesmo
fizessem “desenho livre”.
Em 1973 foram publicados os parâmetros
a serem aplicados na formação de professores
de Licenciatura em Educação Artística. O número de instituições que ofereciam tal formação
era insuficiente diante da demanda que estava
em expansão na época, este fato acarretou consequências graves conforme respalda Franco
(1998),
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Sem profissionais suficientes para atuar
neste novo curso e sem controlar a qualidade de ensino que era oferecido, os
cursos de Licenciatura em Arte foram se
desenvolvendo, desde sua origem, com
muitas deficiências e carências, problemas que, ainda hoje, são percebidos em
muitas instituições que oferecem esta modalidade de ensino (FRANCO, 1998, p.
39).

A formação na área seguia o modelo de
outras licenciaturas com estrutura de formação
rápida, com dois anos de duração. Os professores formados neste período não obtiveram conhecimento suficiente para atuar com Educação
de Arte na educação básica.
Por um longo período o curso de Arte era
voltado para o tradicionalismo. Algumas exceções como UNICAMP (Universidade de Campinas), USP (Universidade de São Paulo) entre outras, mantinham o curso com duração de quatro
anos.
Segundo Coutinho (2002) em 1980 fica
evidente o fracasso das licenciaturas curtas e começa então a se discutir sobre o assunto. A autora ressalta que a Licenciatura em Arte passou
por um processo avaliativo, buscando adequar
aos PCN para ministrar aulas no Fundamental e
Médio, e de acordo com os Referenciais Curriculares para o ensino de aula na Educação Infantil
seguindo as normas da LDB 9394/96.
Segundo Franco (1998) três dimensões
podem ser observadas para aprimorar questões
teóricas do ensino num entendimento crítico e
criativo: O saber Arte; o saber fazer Arte e o saber ensinar Arte. A Arte na escola é um fator
desencadeante que concentra o desenvolver de
cultura, conhecimento, criatividade, sensibilidade e liberdade de expressão.
Por meio deste ensino é possível trazer
para o aluno a análise, a observação e a reflexão
do mundo em sua volta. Com a LDB de 1996,
vigente até hoje, a Educação Artística é considerada obrigatória na educação básica e em 2005
o nome da disciplina mudou de “Educação Artística” para “Arte”.

A INCLUSÃO DA ARTE NO PROCESSO DE ENSINO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Arte têm como objetivo orientar a prática pedagógica para alcançar uma educação de excelência. As aulas de arte precisam desenvolver no
aluno a sensibilidade, percepção, imaginação,
pensamento crítico e dimensão social das manifestações artísticas. Além disso, todo indivíduo
precisa conhecer a arte de sua cultura e respeitar a arte de outras culturas.
Portanto, o professor precisa criar situações de aprendizagem em que a criança precise
aprender a observar, ouvir, atuar, tocar e refletir.
Isso porque muitos alunos não têm oportunidade de entrar em contato com a arte em casa,
então a escola é o lugar que vai oferecer essa
experiência. Cabe ressaltar que em nenhuma
oportunidade, durante o processo para a unificação da Base Curricular Nacional, cogitou-se a
retirada do ensino da matéria educação artística
da grade curricular.
Chamamos a atenção para o fato de que
ela pode ser utilizada como instrumento de inclusão social, permitindo que se trabalhe além
de conteúdos com outros aspectos relevantes
na formação humana, tais como os princípios
de afetividade, sensibilidade e expressão, viabilizando a possibilidade de exteriorização de seu
mundo interior e de sua personalidade, o que
facilita no processo de socialização.
A criança desenvolve os sentidos desde
que nasce e um dos papéis da escola é proporcionar situações em que ela possa explorar e
desenvolver todos os sentidos harmonicamente.
Assim a Arte faz com que a criança oportunize
o brincar com a música, com a dança, com a
pintura, como desenho, para imitar, inventar e
reproduzir criações, perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de
improvisações, composições e interpretações
do mundo que os rodeia.
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A Arte amplia o conhecimento de mundo
que possuem, manipulando diferentes objetos e
materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão artística para o mundo social.
As atividades artísticas garantem ao aluno
a liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções próprias, integrado aos aspectos lúdicos e
prazerosos que se apresentam durante a atividade artística. A Arte também oportuniza à criança
expressar e saber comunicar-se em artes, mantendo uma atitude de busca pessoal e ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a
emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar
e fluir produções artísticas em seu mundo.
Assim o que mais contribuem são os recursos com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes (artes visuais, dança,
música, teatro), experimentando-os e conhecendo de modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais, como também, identificar uma relação de
autoconfiança com a produção artística pessoal
e conhecimento estético, respeitando a própria
produção e dos colegas, no percurso de criação
que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções.
Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998) a educação infantil deve proporcionar às crianças
acessibilidade cultural que contribua para o seu
desenvolvimento e sua interação social. De acordo com este documento a construção da identidade da criança é fundamentada no desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo e somente
a educação embasada na interação social contribui para este processo.
Publicado em 1998, pelo MEC (Ministério
da Educação e Cultura), o RCNEI (Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil) tem
como objetivo ser material de natureza instrumental e didática, sendo opcional à instituição
incluir por integral ou agregar estes valores a outras propostas de ensino.

Observa-se na terminologia utilizada pelos RCNEI termos como meio e suporte. Suporte
é considerado o material básico utilizado para
desenvolvimento de um determinado trabalho, o
material que será modificado, alterado, trabalhado (cartolina, isopor, etc.), e meio é o instrumento utilizado que altera o suporte para tal finalidade (pincel, lápis, borracha, etc.), tornando estes
termos específicos de conhecimento do profissional de Arte.
O educador que ministra a Arte na educação infantil, normalmente, não possui formação
específica na área, ele é o que se costuma chamar de um professor “polivalente”, normalmente,
com formação acadêmica em pedagogia. Conforme o RCNEI (BRASIL, 1998) o professor “polivalente” deve ter conhecimento de conteúdos
diversos, que abrangem desde cuidados básicos ou essenciais até conteúdos específicos de
determinado conhecimento, o que caracterizaria
uma formação profissional bastante ampla.
Ciente da inexistência de profissional altamente qualificado para a função, torna-se aceitável afirmar que a formação do educador “polivalente” possui apenas informações extrínsecas e
mastigadas das mais variadas áreas de ensino.
No entanto ao ler o documento, o Referencial presume a existência de um docente com
alta qualificação, capaz de compreender diferentes nomenclaturas, com capacitação para moldar determinadas práticas educacionais e refletir
sobre estas diariamente, ou seja, o documento
apresenta um pouco distante da realidade caracterizando como a Arte enquanto área educacional ainda necessita de atenção.
Segundo o RCNEI a conceituação de Arte
se dá como “linguagem, portanto uma das formas de expressão e comunicação humana, o
que, por si só, justifica sua presença no contexto da educação, de modo geral, e na educação
infantil, particularmente” (BRASIL, 1998, p. 85).
Conceituar Arte como linguagem é entender que
nela há um elemento de comunicação, no qual
todas as dramatizações artísticas comunicam
algo aos espectadores.
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Segundo o Referencial o ensino de Arte
deve ser articulado e embasado nos seguintes
dados:
Fazer artístico: produção de trabalhos de
arte realizados pelas crianças, a fim de
propiciar o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal;
Apreciação: observação das obras, articulando tanto os elementos da linguagem
artística quanto os materiais e suportes
utilizados pelos artistas. Visa a desenvolver, por meio de observação, reflexão e
prazer, o reconhecimento, a análise e a
identificação de obras de arte e de seus
produtores;
Reflexão: considerada tanto no fazer artístico como na apreciação. É um pensar
sobre todos os conteúdos do objeto artístico, compartilhando perguntas e afirmações que a criança realiza instigada pelo
professor, no contato com suas próprias
produções e as dos artistas (BRASIL,
1998, V. III p. 91).

De acordo com esses aspectos, a finalidade do ensino de Educação Artística na Educação Infantil é formar indivíduos conhecedores
da linguagem da Arte e sensível ao mundo. Assim entende que as escolas de educação infantil
têm a obrigação de garantir por meio de práticas
educacionais oportunidades para que seus alunos sejam preparados e capacitados para ampliar seus conhecimentos.
O documento orienta os educadores da
educação infantil para criar oportunidades nas
quais as crianças possam descobrir e explorar
com liberdade vários materiais como giz de cera,
lápis, carvão, papel entre outras inúmeras variedades. Segundo os RCNEI imagens, histórias ou
fatos do dia a dia aumentam as possibilidades
das crianças enriquecerem seus trabalhos com
temas vivenciados.

No que diz respeito à avaliação pedagógica o documento informa que deve ser formativa,
desviando de julgamentos como certo ou errado, feio ou bonito. O professor deve avaliar com
ênfase em fornecer elementos necessários para
adequar a prática e melhor estruturá-la.
De acordo com o RCNEI, (BRASIL, 1998)
o educador deve garantir à criança compreensão e conhecimento das diversas formas de
produção artística. Deve possibilitar aos educandos o uso de diferentes materiais e respeitar as
diferentes concepções de pensamento de cada
criança e entusiasmar as crianças a trocarem experiências.
Inserir a Arte nas séries iniciais possibilita o contato e a apropriação do conhecimento
referente à Arte por várias camadas da sociedade, o que favorece uma maior expansão deste
conteúdo beneficiando a inserção em reflexões
e discussões. Este ensino favorece o compreendimento de elementos ligados a obras, exigindo
um esforço do indivíduo relacionado nesse processo pedagógico.
É importante lembrar que na educação infantil se aplica todas as diretrizes e princípios
voltados para a educação num todo, uma vez
que ela constitui a primeira fase da educação básica. Assim, segundo a LDB 9.394/96 art. 1° “A
educação escolar deverá vincular-se ao mundo
do trabalho e a prática social”. Art. 2° “a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Tais fatos levam ao entendimento de que o conhecimento em Arte visa à integração social no
contexto produtivo.
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BENEFÍCIOS DA ARTE NA EDUCAÇÃO
Muitos professores se preocupam em responder a perguntas básicas que fundamentam
sua atividade pedagógica, tais como o que caracteriza a Arte, qual a função na sociedade e
qual a contribuição que a arte traz para a educação.
Em 1971, pela LDB, a arte é incluída no
currículo escolar com o título de Educação Artística, tratando de maneira indefinida o conhecimento. A introdução da Educação Artística no
currículo escolar foi um avanço, principalmente
pelo aspecto de sustentação legal para essa
prática e por considerar que houve um entendimento em relação à arte na formação dos indivíduos.
No entanto, o resultado dessa proposição
foi contraditório e paradoxal. Muitos professores
não estavam habilitados e, menos ainda, preparados para o domínio de várias linguagens, que
deveriam ser incluídas no conjunto das atividades artísticas (Artes Plásticas, Educação Musical, Artes Cênicas).

No processo de avaliação de artes visuais
o RCNEI (1998) ressalta:
[...] que a avaliação deve buscar entender
o processo de cada criança, a significação que cada trabalho comporta, afastando julgamentos, como feio ou bonito,
certo ou errado, que utilizados dessa maneira em nada auxiliam o processo educativo (RCNEI, 1998, V III, p.112).

A avaliação deve contemplar o significado
da produção da criança sem julgamentos. A observação e o registro da evolução da criança fazem com que o professor tenha segurança para
emitir o seu parecer e redefinir seu trabalho.
Nas artes visuais a avaliação é um processo difícil de ser realizado, pois deve levar em
conta todo o processo de criação da criança,
deve possibilitar a ela percepção de suas conquistas em relação à criatividade e à produção
artística.

Seguem-se exemplos de manifestações
artísticas que podem ser efetivadas pelo professor no processo de ensino-aprendizagem. Quanto às Artes Visuais:

São experiências prioritárias nesse eixo
as explorações de diferentes materiais e seu
uso como forma de expressão pela pintura, modelagem, construção, etc., depois de bem exploradas, estas técnicas possibilitam à criança
representar e comunicar com confiança e desenvoltura suas capacidades artísticas.

O professor deve levar para a sala de aula
as formas tradicionais como pinturas, esculturas,
desenhos e gravuras. Há também novas modalidades de artes visuais, que surgiram com os
avanços tecnológicos, que podem ser exploradas como fotografia, cinema, televisão, animação e artes gráficas.

Quanto à Dança: A atividade da dança na
escola pode desenvolver na criança a compreensão de sua capacidade de movimento, mediante um maior entendimento de como seu corpo
funciona. Assim, poderá usá-lo expressivamente
com maior inteligência, autonomia, responsabilidade e sensibilidade.

Dentro dessas modalidades é necessário
considerar técnicas, materiais utilizados, procedimentos, informações históricas, relações sociais e culturais. A produção de arte visual em
exposições escolares engrandece a participação do aluno nas atividades da Escola.

Criar situações que envolvam dança levará o aluno a observar e apreciar atividades de
danças para desenvolver seu olhar, sensibilidade e capacidade analítica, estabelecendo opiniões próprias. Jogos populares de movimento, cirandas, amarelinhas e brincadeiras em geral são
ricas fontes de pesquisas e deixarão as aulas
mais interessantes e divertidas.
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A Escola pode proporcionar um espaço
adequado tanto para o desenvolvimento cognitivo quanto para o desenvolvimento motor e sensorial da criança.
Quanto à Música: Nessa modalidade o
ideal é trabalhar com interpretações, improvisações, pesquisa sobre fontes de registro (partitura, CD, discos, etc.), movimentos musicais e
obras em diferentes épocas.
A diversidade permite ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra
no patrimônio musical da humanidade. Portanto, é importante trazer músicas que marcaram
história, mas também é possível discutir sobre
músicas da atualidade, inclusive abrindo espaço
para o aluno trazer música para a sala de aula,
contextualizando-a e oferecendo acesso a obras
que possam ser significativas para o seu desenvolvimento pessoal.
Ouvir, compor, estudar uma música traz
uma maior participação do aluno nas atividades
escolares. Uma avaliação neste eixo acontece
de forma contínua, através da observação e registro, podendo-se documentar a evolução das
crianças em vários aspectos: desenvolvimento vocal, aquisição de ritmo e memorização de
canções. Avaliam-se os instrumentos que o professor oferece às crianças e suas conquistas em
relação a elas.
Quanto ao Teatro: O teatro já faz parte
da infância inconscientemente por meio dos jogos de faz-de-conta. Essa é a forma da criança
entender e interpretar o mundo adulto. O papel
da escola é enriquecer esse repertório infantil
acrescentando diversas formas dramatizadas
como teatro em palco, circo, teatro de fantoches,
entre outras.
Durante essas atividades o aluno fará uso
da imaginação, percepção, emoção, intuição,
memória e raciocínio. Além disso, no plano coletivo, o teatro oferece o exercício das relações
de cooperação, diálogo, respeito, autonomia e
solidariedade.

Os PCN consideram fundamentais a polivalência das linguagens no currículo escolar. No
documento PCN de Arte considera princípio de
formação para cidadania não apenas o teatro,
mas outras linguagens artísticas, a dança, a música e as artes visuais.
Argumentam que a polivalência de linguagens é essencial no currículo escolar. A instituição de ensino tem como responsabilidade
decidir qual modalidade artística irá trabalhar e
qual momento mais adequado para desenvolver
o estudo e o tempo de cada uma das atividades
curriculares.
Observa-se, também, que a área de Arte,
dada a própria natureza de seu objeto de conhecimento, apresenta-se como um campo privilegiado para o tratamento dos temas transversais
propostos nestes Parâmetros Curriculares Nacionais e outros.
As manifestações artísticas são exemplos
vivos da diversidade cultural dos povos e expressam a riqueza criadora dos artistas de todos os
tempos e lugares. Em contato com essas produções, o estudante pode exercitar suas capacidades cognitivas, sensitivas, afetivas e imaginativas, organizadas em torno da aprendizagem
artística e estética.
Ao mesmo tempo, seu corpo se movimenta, suas mãos e olhos adquirem habilidades, o
ouvido e a palavra se aprimoram, quando desenvolve atividades em que relações interpessoais
perpassam o convívio social o tempo todo.
Muitos trabalhos de arte expressam questões humanas fundamentais como problemas
sociais e políticos, relações humanas, sonhos
e medos. Alguns trabalhos documentam fatos
históricos, manifestações culturais particulares e
assim por diante.
Nesse sentido, podem contribuir para
a contextualização dos Temas Transversais na
educação, propiciando uma aprendizagem alicerçada pelo testemunho vivo de seres humanos que transformaram tais questões em produtos de arte.
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

668

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Aspectos de ética estão presentes em situações humanas de todos os temas transversais,
ou seja, às questões relativas ao meio ambiente,
à orientação sexual, à saúde, ao trabalho, consumo e cidadania, à comunicação e informática, à
pluralidade cultural etc.
Segundo o PCN de arte, o educador deve
capacitar seus alunos de maneira que possam
dominar com mais qualidade as linguagens artísticas, na realização de trabalhos individuais ou
em grupos com autonomia. De acordo com o
documento as crianças irão adquirir o saber artístico ao desenredar proposições e argumentos
pessoais relacionados à teoria e a prática já adquirida e construída.
Assim como também eles reconhecerão
com mais percepção que existe apresentação
do contexto histórico social e assinatura pessoal
nos trabalhos artísticos.
Para os PCN cabe ao educador o auxílio
aos alunos para que possam identificar o posicionamento da comunidade no contexto de produção cultural, com posicionamentos, interpretações e comparações das variadas produções
artísticas da região, e de outras regiões. Com
essas informações as crianças passam a estabelecer conexões entre os trabalhos na escola e
a cultura extraescolar.

Diante desses argumentos é importante
que a escola tenha uma proposta de ensino que
desenvolva a atividade teatral como instrumento de desenvolvimento da criança na sociedade
e por esse meio despertar na criança um olhar
de cidadão consciente e crítico. Nesse sentido o
teatro tem importante destaque na formação da
identidade da criança na condição de aluno, e
segundo Os PCN de Artes:
A criança, ao começar a frequentar a escola, possui a capacidade da teatralidade
como um potencial e como uma prática
espontânea vivenciada nos jogos de faz-de-conta. Cabe à escola estar atenta ao
desenvolvimento no jogo dramatizado oferecendo condições para o exercício consciente e eficaz, para aquisição e ordenação progressiva da linguagem dramática.
Deve tornar consciente as suas possibilidades, sem a perda da espontaneidade lúdica e criativa que é característica
da criança ao ingressar na escola (PCN:
Arte, p. 84).

A partir da didática do teatro, por exemplo,
a criança pode ter um desenvolvimento mais significativo. É na escola que a criança é estimulada a explorar e conhecer o mundo, se socializar
com outras crianças e aprende a compartilhar e
dividir seus brinquedos e a atenção das pessoas
com as quais convivem e também aprendem a
conviver com a diversidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Arte possibilita ao aluno manifestações de diversas formas do saber sensível. O uso
de linguagens artísticas possibilita ao aluno a criação e recriação de incontáveis possibilidades de expressão por meio de sua capacidade criadora.
Na intenção de obter uma prática pedagógica concreta o ensino de Artes deve ser
desenvolvido de maneira organizada, capaz de levar aos estudantes o entendimento e a
importância dessa disciplina como método de melhoria de sua própria capacidade na aprendizagem.
Sugere-se que o professor leve para sala de aula elementos que contribuam para o
aprendizado artístico, como textos, imagens, pesquisas sobre artistas locais, vídeos, exposições, etc. Também é muito importante conhecer a história da arte, as mudanças das técnicas
utilizadas. Isso ajudará a situar o aluno a tornar o aprendizado mais significativo.
O professor deve periodicamente introduzir os temas considerados “Transversais” ao
processo sistemático de aprendizagem. Esses temas são uma explanação das ocorrências
da sociedade sendo que o ensino de Artes contempla plenamente a participação destes. São
eles: ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual.
Considera-se que inserir a pluralidade cultural nas aulas de artes é bem fácil, pois o
Brasil é muito rico em diversidade cultural. Então ao abordar a história da arte dentro da modalidade trabalhada em sala o professor fará uma contextualização cultural.
Para abordar o tema orientação sexual, o professor pode estimular os alunos a observarem como eram retratados o homem e a mulher na obra em estudo. A mesma lógica serve
para Meio Ambiente e Saúde, além de utilizar as produções dos próprios alunos.
E o trabalho com ética se dará nos trabalhos em grupo. Uma das modalidades de
orientação didática é o trabalho por projetos. Um projeto caracteriza-se por ser uma proposta
que favorece a aprendizagem significativa porque permite a participação dos alunos e, dessa
forma, eles ficam mais motivados a aprender.
A Arte favorece o desenvolvimento integrado do aluno, privilegiando não somente seu
potencial, mas suas emoções, seus conhecimentos e a sua subjetividade. Este aspecto educacional dá à criança momentos possíveis de se ver em outro mundo, onde podem ser mostrados aspectos de sua personalidade, de seu comportamento individual ou com trabalho
em grupo.
Trabalhar com Arte na educação infantil incentiva a criança a improvisar, a coordenar, a
socializar, a memorizar, a criar, a ler e ainda melhora o vocabulário e sua habilidade oral. Arte
é a mais importante concentração de conhecimento no processo de ensino, é o equilíbrio
entre o homem e o mundo até mesmo nos momentos mais críticos.
A Arte engloba um vasto tipo de conhecimento e visa à criação de significações exercitando a constante oportunidade de transformação do indivíduo. As atividades
em Artes entrelaçam com as habilidades sensório-motoras fundamentais para
desenvolver os movimentos, o raciocínio, as ações, a oralidade e integração
com a criança.
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OS TEMAS TRANSVERSAIS E A PEDAGOGIA DE PROJETOS
NA EDUCAÇÃO BÁSICA: CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA
PRÁTICA

RESUMO: Em cada instituição de ensino existe uma proposta pedagógica e dentro desta
proposta deve haver a inclusão dos temas transversais. Esses temas são determinados pelo Ministério da Educação (MEC) através dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN's). Trabalhar com os temas transversais é de fundamental importância para se abordar temáticas natureza social, tem grande significância o discorrer deste tema no estágio,
pois possibilita a formação de um professor capaz de direcionar sua práxis voltada à
conteúdos necessários ao currículo escolar, e ainda mais, um currículo que ensina para a
vida e para o mundo, buscando uma educação não apenas preocupada com a formação
específica, mais uma formação ampla que enxergar o ser humano por diversos prismas,
ampliando horizontes e educando de forma integral. Assim, se complementa quando
aplicadas associada a Pedagogia de Projetos. Sendo assim, a presente pesquisa teve
caráter qualitativo, baseando-se em diversos autores que estudam o tema em questão.
Os resultados indicaram que o estudante se desenvolveu melhor a partir da interdisciplinaridade, dos projetos e da discussão dos temas transversais.

Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais; Pedagogia de Projetos; Temas Transversais.
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INTRODUÇÃO

E

m cada instituição de ensino existe uma proposta pedagógica e dentro desta
proposta deve haver a inclusão dos temas transversais. Esses temas são determinados pelo Ministério da Educação (MEC) através dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN's). Segundo os PCNs: “A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as
questões que estão envolvidas nos temas, afim de que haja uma coerência entre os valores
experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual com tais
valores” (BRASIL, 1997).
Justifica-se o presente artigo, pois, trabalhar com os temas transversais é de fundamental importância para se abordar temáticas natureza social, tem grande significância o discorrer deste tema no estágio, pois possibilita a formação de um professor capaz de notar sua
práxis voltada à conteúdos necessários ao currículo escolar, e ainda mais, um currículo que
ensina para a vida e para o mundo, buscando uma educação não apenas preocupada com
a formação específica, mais uma formação ampla que enxergar o ser humano por diversas
vértices, amplia seus horizontes e educa de forma integral.
Ainda, pode-se desenvolver temas transversais a partir da Pedagogia de Projetos voltada ao ensino e a aprendizagem tem-se mostrado eficaz na construção do conhecimento junto
aos estudantes. A sua utilização traz uma nova perspectiva a esse respeito.
Todo o conhecimento é construído a partir do contexto em que está sendo utilizado,
portanto, torna-se impossível de separar o cognitivo, a emoção, além das próprias relações
sociais que são construídas ao trabalhar em grupo.
Por isso, as crianças podem se desenvolver de forma plena a partir do momento que
participam, experienciam, sentem, tomam decisões, solucionam problemas, interagem entre
os pares diante de terminadas situações.
Como problemática temos o debate acerca do papel da escola e do educador na vida
dos educandos e seu reflexo na sociedade é uma questão sempre discutida e repensada. É
notório que o papel das instituições de ensino é a formação intelectual dos indivíduos.
Porém o MEC indicou a inserção do tema transversalidade a partir de um conjunto
com as disciplinas formais, de forma interdisciplinar e coordenada, para que os educandos
construam uma clara percepção da importância destes assuntos no contexto social contemporâneo.
Assim, o objetivo geral deste artigo é discutir metodologias e práticas voltadas à inclusão dos temas transversais, seja por meio de projetos, ou através de outras ações.
Como objetivo específico temos a discussão sobre o direcionamento do trabalho com
temas transversais para que os educandos debatam, pesquisem, façam relatórios e observações sobre os assuntos propostos, ampliando os seus conhecimentos.
E o trabalho docente a fim de mediar o trabalho como orientador e estimulador o debate na busca de conhecimento, reavivando as potencialidades de cada um e dando aos alunos
o estímulo para ampliarem o olhar crítico sobre diversas questões, sempre com respeito e
tolerância às diferenças.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
No século XVII, Comenius, bispo protestante da Igreja Morávia, educador, cientista, escritor
e pedagogo, considerado o fundador da didática moderna, desenvolveu ideologias avançadas
sobre a área da Educação, partindo do pressuposto das experiências sensoriais. Já Rousseau,
filósofo, teórico político e escritor, considerado
um dos principais filósofos do Iluminismo e um
dos precursores do Romantismo, desenvolveu
suas teorias baseadas no interesse das crianças
e no mundo que as cerca.
Para a época, ambas as ideias estavam
vinculadas a metodologia tradicional, ou seja,
aquela em que o professor é o detentor do conhecimento, e que com o desenvolvimento da
Educação passou a não ser mais eficaz para
atender às novas necessidades da sociedade.
Conforme a sociedade foi se desenvolvendo,
novas teorias e formas de aprendizagem e educação se mostraram necessárias, contribuindo
assim para o surgimento de novos sistemas de
ensino:
O iluminismo educacional representou o
fundamento da pedagogia burguesa, que
até hoje insiste, predominantemente na
transmissão de conteúdos e na formação
social individualista. A burguesia percebeu a necessidade de oferecer instrução
mínima, para a massa trabalhadora. Por
isso, a educação se direcionou para a
formação do cidadão disciplinado. O surgimento dos sistemas nacionais de educação, no século XIX, é o resultado e a
expressão que a burguesia, como classe
ascendente, emprestou a educação (GADOTTI, 1995. p.90).

Henrique Pestalozzi (1746-1827), afirmava que a função principal de ensinar é fazer com
que as crianças desenvolvam habilidades naturais e inatas. Para ele, a escola ideal deveria ser
não só uma extensão da casa da criança como
também deveria retratar o ambiente familiar, oferecendo assim uma atmosfera de segurança e
afeto.

Nesta concepção, a criança se desenvolve de dentro para fora (ao contrário da escola
tradicional). O professor deveria respeitar os estágios de desenvolvimento da criança de forma
a orientá-la. Ou seja, dar atenção à sua evolução, suas aptidões e necessidades, de acordo
com a faixa etária em que se encontra, e ensinar
a ler e imitar a natureza, como metodologia pedagógica.
Herbart, filósofo alemão, foi o primeiro a
caracterizar a pedagogia como uma ciência, de
forma organizada e sistemática, com objetivos
claros e bem definidos. A estrutura teórica construída por Herbart está baseada no funcionamento da mente, o que a tornou pioneira: além
do caráter científico, ele adotou a psicologia aplicada como eixo principal da educação.
O pensamento de Herbart permanece até
os dias atuais, pois, o pensamento pedagógico
encontra-se fortemente vinculado às teorias de
aprendizagem e à psicologia do desenvolvimento, o que nos remete a Jean Piaget.
Ou seja, suas contribuições para a psicologia e a pedagogia continuam valendo até hoje,
mas seu pensamento e sua prática do século 19
se tornaram ultrapassados, pelo movimento da
escola ativa. John Dewey (1859-1952), principal
representante, fez inúmeras críticas às concepções de Herbart.
Com o surgimento da Escola Nova, a educação recebeu uma série de intervenções que
até então não existiam na Escola Tradicional. No
Brasil, a escola da década de 1960 apresentava conteúdos que na maioria das vezes não
faziam sentido para os estudantes. Isso porque
boa parte dos conteúdos desenvolvidos era relacionada à produção, ao mercado de trabalho,
decorrentes da Revolução Industrial.
A Escola Nova favoreceu o desenvolvimento da autonomia e da criticidade dos educandos,
coisa que não acontecia até então. Assim, a atuação do professor e do aluno, é indispensável
para o bom andamento da aprendizagem e de
todo o processo envolvido nela. Dentro desse
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mesmo movimento surgiu uma nova concepção
de educação: a Pedagogia de Projetos. Vários
são os representantes desse novo movimento
como Montessori, Decroly, Claparède, Ferrière,
entre outros.
Em outras palavras, é aprender através
das experiências. O aluno desenvolvendo o projeto planeja suas ações, coleta informações, e
finalmente, compreende suas causas e consequências, desenvolvendo a criticidade e a autonomia.
Saviani, filósofo e pedagogo brasileiro,
defende no âmbito das políticas educacionais e
nas escolas, que os educadores batem de frente com duas posições antitéticas, a Pedagogia
Nova ou Pedagogia Tradicional. Ele defende
uma educação histórico-crítica, também conhecida como crítico-social dos conteúdos que tem
por objetivo principal a relação entre a transmissão de conhecimentos significativos que contribuam para a inclusão social do aluno.
Já Libâneo (1990), defende a Pedagogia
Crítico-social, onde a educação tem por desafio
propiciar aos alunos o desenvolvimento de diferentes competências e habilidades. Nessa concepção de educação, o aluno tem a responsabilidade de assumir sua posição de agente ativo
para a transformação social.
Assim, seguem-se os interesses da sociedade, atribuindo à instrução o papel de propiciar
aos alunos o domínio dos conteúdos a fim de
desenvolver o raciocínio lógico e científico, tornando-o um cidadão crítico perante toda a sociedade.
Por isso, atualmente, as concepções de
educação são variadas, sendo necessário escolher a que se encontra mais de acordo com a
realidade da escola e da comunidade na qual
está inserida.

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
A aprendizagem pode ser definida como
a aquisição de novos conhecimentos através
de experiências vivenciadas e determinadas
por fatores internos e externos que modificam
o comportamento humano e que dependem de
condições relacionadas ao físico, ao mental ou
sensorial, aos sentimentos e às relações sociais
(NASCIMENTO, 2003).
A aprendizagem, atualmente, é um dos temas principais pesquisados pela Psicologia da
Educação, já que o comportamento e o conhecimento humano são aprendidos de acordo com
as relações estabelecidas. Autores como Wallon,
Piaget, Vygotsky e Skinner discutem as teorias
da aprendizagem (NASCIMENTO, 2003).
Quando pensamos em aprendizagem,
relacionamos à forma como a criança aprende
os conhecimentos da experiência humana, ou
seja, aquilo que seu grupo conhece e o mundo que o cerca. Desde pequenas, as crianças
aprendem interagindo com outras pessoas. É a
partir dessas interações que ela vai ampliando
seus conhecimentos, seu repertório cultural e
se apropriando dos conhecimentos de mundo,
atribuindo significado para aquilo que vivem. A
Psicologia da Aprendizagem teve um considerável crescimento no Brasil, a partir da década de
1960, a partir das ideias de Jean Piaget, Vygotsky e Henri Wallon (NASCIMENTO, 2003).
Caracterizada por um estudo complexo no
qual se conhece como os conhecimentos são
adquiridos pela criança, espera-se que o professor compreenda como funciona esse processo
reconhecendo a natureza social da aprendizagem. Além disso, estuda o lado psicológico do
homem, observando como ocorre a evolução da
capacidade intelectual, motora, afetiva e social.
Quando estudada em conjunto com a Psicologia
do Desenvolvimento, ela detecta as atividades
psíquicas do ser humano, produtos da interação
cultural, ontológica e genética (NASCIMENTO,
2003).
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[...] a história da Psicologia da Educação
confunde-se, sobretudo nas suas origens,
com a história da psicologia científica e
com a evolução do pensamento educativo. Até o final do século XIX, aproximadamente, as relações entre psicologia e
educação estavam totalmente mediadas
pela filosofia. Por um lado, a psicologia é
o componente essencial das visões mais
ou menos globais do mundo que a filosofia proporciona; por outro lado, as propostas educativas normalmente embasam o
seu fundamento nos princípios básicos
dos grandes sistemas filosóficos. Assim,
se não se pode falar de nenhuma maneira
da psicologia da educação durante este
período, pode-se averiguar, porém, as influências que as explicações psicológicas
de natureza filosófica exerceram no pensamento educativo (COLL SALVADOR,
1999, p. 19).

A Educação do século XIX trouxe a necessidade de se relacionar psicologia e educação.
Foi com Herbart que a Psicologia foi introduzida
na Pedagogia. Enquanto educador e estudioso
desenvolveu sua teoria psicológica a partir de
suas experiências como professor, por isso, sua
teoria não é meramente um estudo dos processos mentais, mas sim, prioritariamente educacionais. Para compreender a Pedagogia de Herbart,
é necessário entender a sua Psicologia (COLL
SALVADOR, 1999).
Herbart, influenciado por Kant, cuja filosofia reúne percepções e ideias, trouxe explicações sobre a atividade mental privilegiando a
ação intelectual do ser humano em contato com
a realidade, observando assim, a maneira como
o pensamento do indivíduo se organiza através
das percepções sensíveis (COLL SALVADOR,
1999).

Herbart procurou compreender a atividade mental dos indivíduos perante a realidade
que os cerca, ultrapassando o modelo clássico
das faculdades mentais, entendendo o conhecimento humano como resultado de um processo
mental dinâmico, baseado em um fluxo de ideias
constante, juntamente com a vontade própria do
indivíduo (COLL SALVADOR, 1999).
Conhecimento e vontade caminham lado
a lado, preocupando-se com a formação do caráter das crianças. Herbart considerava a mente
como um sistema dinâmico de ideias, dividido
entre consciência e inconsciência influenciado
pela vontade. Vontade e consciência bem instruídas seriam fatores importantes em sua teoria
pedagógica (ARANHA, 1996).
Segundo Hilgenheger:
Antes de Herbart, ocupava-se, primeiro,
das questões de educação e de instrução
separadamente. Somente num segundo
momento surgiu a preocupação em saber
como a instrução poderia apoiar-se na
educação e vice-versa. Em sua teoria pedagógica, ao contrário, Herbart ousa subordinar a noção de instrução à de educação (HILGENHEGER, 1993, p. 2).

Essa interação entre ideias antigas e novas, quando divergentes da moral, podem se
tornar conflitantes, gerando prejuízos para o indivíduo, resultando em sentimentos ou desejos
inaceitáveis. É nesse momento de conflito, que
o professor deve interferir, pois no processo de
ensino e aprendizagem, ele poderá orientar sobre os conflitos expressos visando o desenvolvimento de um caráter moral saudável (HILGENHEGER, 1993).
Assim, uma das funções da educação seria agir sobre a vontade do indivíduo, orientando
o fluxo de ideias em seu conteúdo moral e, no
caso dos conteúdos, promover uma sequência
de ensino relacionando assuntos anteriores com
assuntos novos, trazendo aplicações práticas
(HILGENHEGER, 1993).
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A proposta metodológica de ensino de
Herbart de certo modo já idealizava uma espécie de compreensão de como se dá a aprendizagem, através de uma via psicológica importante:
o significado do objeto percebido.
Para isso, o professor deveria instruir a
mente de seu aluno de forma sequencial, comparativa e científica. A aprendizagem, neste
caso, tem uma compreensão de conotação associacionista, partindo de uma visão de sistematização mental da experiência, em que a experiência anterior alia-se à experiência nova através
do ensino (NASCIMENTO, 2003).
Nas concepções de Herbart o mecanismo
cognitivo não é igual às respostas associadas
a estímulos, mas consiste em: assimilação (por
exemplo, quando a criança desenvolve o sentido do tato, biologicamente falando), onde toda
ligação nova se relaciona em um esquema ou
em uma estrutura anterior já existente (NASCIMENTO, 2003).
A atividade organizadora do sujeito deve
ser tão importante quanto às ligações inerentes
aos estímulos exteriores, pois a sensibilidade vai
sendo construída através de estímulos à medida
que são assimiláveis às estruturas já construídas, que se modificam e enriquecem em função
dessas novas assimilações (PIAGET, 1994).
Nessa conceituação identificam-se afinidades com os pressupostos psicológicos de
Herbart e suas contribuições à pedagogia. Libâneo, na concepção de Herbart, relata que:

A experiência empírica, as sensações, o
ceticismo inferior e superior, são fundamentais
para o pensamento de Herbart:
O ensino tece um fio longo, fino e suave
(que o toque da sineta parte e, de novo,
emenda), fio esse que, em que cada momento, prende o próprio movimento intelectual do aluno e que, na medida em que
se desenrola, segundo a sua medida no
tempo, confunde a velocidade daquele,
não seguindo os seus saltos, nem dando
tempo ao se repouso. Como é diferente
a intuição! Ela apresenta de uma só vez
uma superfície ampla e vasta. O olhar, recomposto do primeiro momento de surpresa, divide, liga, move-se de um lugar
para outro, para, repousa, eleva-se de
novo – junta-se o tacto e os outros sentidos, concentram-se os pensamentos, começam as experiências, de que resultam
novas formas e de que despertam novos
pensamentos – por todo o lado existe
uma vivacidade livre e plena, em todo o
lado gozo da abundância apresentada!
Como pode o ensino alcançar esta abundância e deste modo sem exigências e
sem constrangimentos! (HERBART, 2010,
p. 76–77).

Tudo isso envolve o conceito de transversalidade a fim de desenvolver nos estudantes
diferentes competências e habilidades, não só o
Ensino Fundamental, mas contemplando o espaço da Educação Infantil.

A educação deve servir ao cultivo dos
valores que a Nação, como espírito universal, detém; a educação deve, antes,
subordinar-se à Razão do Estado; a educação é a alma da cultura, cujo fim é a
formação humana dentro dos mais altos
padrões éticos da Nação, de modo que
os indivíduos a ela se submetam e por ela
se sacrifiquem, E o processo da formação
humana se dá pela via intelectual, isto é,
pela instrução educativa (LIBÂNEO, 1990,
p.62).
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CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE
TRANSVERSALIDADE
Inicialmente para se construir o conceito
de transversalidade é preciso compreender o
seu conceito e a sua aplicação. Só assim será
possível construir algo maior com os estudantes.
A ideia de transversalidade teve seu começo a partir da reforma do sistema da Espanha, assumindo diferentes significados e competências até obter a conceituação dos dias atuais.
De acordo com Gavidia:
A construção do conceito de transversalidade foi realizada em pouco tempo, com
contribuições diversas que foram acrescentando significados novos ao termo. Esses significados foram aceitos rapidamente, enriquecendo a representação que
temos hoje. Se antes transversal significava certos conteúdos a serem considerados nas diversas disciplinas escolares – a
higiene, o recibo de luz, a moradia, etc. –,
agora representa o conjunto de valores,
atitudes e comportamentos mais importantes que devem ser ensinados (GAVIDIA, 2002, p. 15-16).

Ainda de acordo com o autor, o conceito
de transversalidade se deu em duas situações:
a ideia de uma metodologia; e a outra de um
conceito. No caso da metodologia, a construção
desse conceito partiu de uma reforma do sistema educacional diante da necessidade de tratar
nas escolas questões relacionadas a problemas
ambientais, de saúde, sociais, entre outros, que
deveriam ser abordados de forma leve (GAVIDIA, 2002).
Porém, de imediato a ideia não deu muito
certo uma vez que os temas foram estudados
com os demais das disciplinas do currículo, contribuindo apenas para o aumento do programa
das disciplinas; A segunda etapa ocorreu durante o processo de amadurecimento das propostas curriculares de todas as disciplinas da
reforma educacional espanhola, onde após uma
análise mais profunda observou-se que os conteúdos propostos anteriormente tinham caráter
funcional e atitudinal (GAVIDIA, 2002).

Assim, os estudiosos perceberam que ensinar os temas transversais deveriam ser tratados não de forma pontual e sem ligação com as
disciplinas, mas sim de uma forma que esses
temas pudessem ser estudados dentro de todas
as disciplinas (GAVIDIA, 2002).
Infelizmente, colocando em prática esse
conceito, os docentes acabam por trabalhar o
tema somente na sua disciplina, esquecendo-se
de fazer uso da interdisciplinaridade, ou mesmo
tratando os assuntos de forma muito supérflua; a
partir disso, as escolas espanholas, redesenharam o projeto fazendo com que os temas transversais fossem trabalhados a partir de projetos
escolares envolvendo todas as disciplinas (GAVIDIA, 2002).
Ainda, a transversalidade permitia uma
melhor contextualização do cotidiano do estudante, trazendo elementos comuns a todas as
disciplinas. Desta forma: “O conceito de transversal adquire seu verdadeiro sentido nessa análise da tarefa educativa realizada no ato de elaboração do projeto curricular” (GAVIDIA, 2002,
p. 19).
Ainda de acordo com o autor, com a prática, iniciou-se a segunda questão referente a
transversalidade que é a metodológica, envolvendo: os conceitos que já eram utilizados na
escola, mas que até então não se enxergava na
prática a sua importância em relação aos temas
transversais; em segundo lugar, que estes envolviam os objetivos educacionais relacionados
ao desenvolvimento de valores e atitudes; e por
último relacionar com o cotidiano do estudante, fundamental para que este complementasse
sua formação e desenvolvem atitudes mais saudáveis em seu dia a dia (GAVIDIA, 2002).
Ou seja, o que diferencia os conteúdos
tratados por disciplinas dos temas transversais é
o fato de que esta última, envolve mais conhecimentos e atitudes para poder se fixar no conhecimento do estudante. Ou seja: “promovem atitudes que incidem nos valores pessoais e globais,
que implicam normas de conduta ou marcam
pautas de comportamento, as quais contribuem
para o desenvolvimento integral da pessoa” (GAVIDIA, 2002, p. 23).
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A TRANSVERSALIDADE E A PEDAGOGIA DE PROJETOS
O planejamento e prática pedagógica são
essenciais e devem estar presentes em toda a
Educação Básica. Uma forma interessante de se
trabalhar é com a Pedagogia de Projetos.
No Brasil, ela foi introduzida através de um
movimento denominado Escola Nova, que fazia
o movimento contrário da escola tradicional. O
movimento ganhou força com a participação
de diferentes educadores como Montessori, Decroly, Claparède, Dewey e Kilpatrick.
Saviani (2008) destaca que a mudança de
foco para os métodos e não mais para os conteúdos, gerou uma despreocupação sobre o que
deveria ser ensinado, mudando para de que forma ser ensinado. Apesar de a ideia ser boa, este
fato relatado surgiu como um ponto negativo já
que de certa forma rebaixou os conteúdos, desfavorecendo assim o aluno que frequenta a escola pública, por exemplo, pois, muitas vezes ele
só tem acesso ao conhecimento através dela.
A aplicação da pedagogia de projetos
como prática pedagógica, abriu inúmeras possibilidades, promovendo uma mudança na maneira de pensar e repensar sobre a escola e o currículo, além da própria prática. Hoje, podemos
observar uma pedagogia mais dinâmica, onde
as atividades lúdicas, por exemplo, são favorecidas, buscando a construção do conhecimento
pelos próprios alunos, e o professor como mediador desse processo conferindo-lhes desenvolvimento e autonomia.
O trabalho em equipe também contempla outras questões como: o sujeito cognitivo,
pensador, curioso, questionador, e que carrega
consigo conhecimentos prévios sobre todos os
assuntos, mostrando aos educandos conhecimentos do mundo globalizado, de forma interdisciplinar e contemporânea. Desta forma, a prática
pedagógica baseada nesta vem para garantir
uma educação de qualidade através de um currículo rico, dinâmico, flexível e aberto a novas
ações educativas direcionadas às necessidades
reais dos alunos (QUEIROZ, 2010).

No caso da Educação Infantil, segundo
Morales (2006), o trabalho com projetos nesta
fase traz diferentes possibilidades de se trabalhar com a criança através de temas de seu interesse, que surjam das necessidades cotidianas,
e que sejam interessantes, em um contexto de
questionamentos, aprendizagens e discussões
significativas.
Outro aspecto a se levar em consideração
é o da interdisciplinaridade. Esta tem por função
direcionar uma aprendizagem reflexiva a fim de
compreender a realidade, as mudanças sociais
que vem ocorrendo, conscientizando e desenvolvendo uma ampla visão sobre a sociedade
em que se vive (QUEIROZ, 2010).
Assim, na perspectiva dos projetos, a ideologia não é mais conduzida para formar crianças
para a vida em um futuro distante, mas sim para
viver e transformar o mundo que o cerca através
dos conhecimentos adquiridos no momento presente. Fenômenos (GONÇALVES, 2000).
Queiroz e Rocha (2010) discutem que a
realização de um projeto passa por determinadas etapas essenciais como a preparação pedagógica e a seleção de atividades. Na sala de
aula, as ações precisam ser organizadas de maneira coletiva e cooperativa, porque o desenvolvimento do projeto vai requerer o envolvimento
da realidade física do ambiente.
O professor deve utilizar critérios na elaboração e na organização das diferentes atividades, estando atento ao tipo de atividade que se
deve realizar com os educandos. Na Educação
Infantil, a finalidade de se aplicar projetos tem
como objetivo principal compreender a criança
nos mais diferentes aspectos como o sujeito
cognitivo, o ser pensante, o curioso, e o questionador, considerando seus conhecimentos prévios; já que as mesmas são produtoras do seu
próprio conhecimento e vão se desenvolver a
partir de ações coletivas, cooperativas, sociais,
resolvendo conflitos, argumentando sobre hipóteses e questionando (QUEIROZ, 2010).
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Desta forma, trabalhar com projetos traz
novas perspectivas a esse respeito. O ato de decorar hoje em dia já não tem mais significado.
Todo conhecimento ou quase todo ele é construído baseado no contexto em que é utilizado,
sendo, por isso mesmo, impossível de separar
os aspectos cognitivos do indivíduo, suas emoções e a sua socialização durante o processo
(MORALES, 2006).
Por isso, pensar no planejamento e na
prática pedagógica, é essencial, pois, o professor deve também devemos repensar na nossa
prática, pois, a formação dos alunos não deve
ser trabalhada somente nas questões do intelecto (QUEIROZ, 2010).
O processo é complexo, e por isso, o professor deve estar atento a outras questões como
contemplar os conhecimentos prévios e a vivência dos alunos. Eles só irão se desenvolver de
forma plena participando, sentindo, se envolvendo, solucionando problemas, interagindo, entre
outras situações diante de determinados contextos. O que vale nesta fase são as experiências
proporcionadas, os problemas vivenciados e as
ações desencadeadas (QUEIROZ, 2010).
Além disso, a Pedagogia de Projetos pode
ser utilizada não só na Educação Infantil, mas
também em todas as etapas do ensino, desde
que utilizada de forma correta para que os objetivos propostos sejam realmente atingidos. Ainda,
pode-se destacar que:
Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis de escolaridade, desde a educação
infantil até o ensino médio. O que é importante
considerar, a priori, é que cada um desses níveis
possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em alguma medida:
com relação ao grupo etário, a realidade circundante, às experiências anteriores, dos alunos e
professores (ANTUNES, 2013).

A partir disso, o importante é a prática social e a relação entre professor e aluno torna-se
dialética. Assim: “O ponto de partida do novo
método não será a escola, nem a sala de aula,
mas a realidade social mais ampla. A leitura crítica dessa realidade torna possível apontar um
novo pensar e agir pedagógicos” (GASPARIN,
2011, p. 3).
O autor acima defende a utilização da realidade do aluno, entrelaçada com a especificidade teórica da sala de aula, tornando possível um
rico processo dialético de trabalho pedagógico.
Por fim, a avaliação do projeto deve ser
feita ao longo do percurso de forma a permitir a
análise dos resultados, a projeção de possíveis
problemas e as devidas correções e possíveis
intervenções e adequações para se atingir os resultados esperados (TURRA NETO, 2011).
Portanto, cabe ao professor planejar diferentes atividades que favoreçam uma aprendizagem mais dinâmica sem deixar de lado o peso
das competências e habilidades que precisam
ser desenvolvidas com as crianças.

RECURSOS E ATIVIDADES
O educador deve assumir o papel de nortear sua prática a fim de promover em suas aulas reflexões com objetivo de conscientizar aos
alunos a compreender a importância da construção de relações culturais, sociais, orientação
sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo,
tecnologia, de saúde e econômicas duráveis e
sustentáveis.
Essa abordagem transversal deve ser direcionada com foco no trabalho propiciando temáticas que agregam o conhecimento em sala de
aula, construindo o aprendizado do aluno dentro
e fora da escola (GAVIDIA, 1998).
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Para Ramos (2000, s/p.), podemos trabalhar a transversalidade: “os meios para que os
alunos desenvolvam as capacidades que lhes
permitam produzir bens culturais, sociais e econômicos e deles usufruir”. Através de temas intensificados de acordo com a faixa etária dos
estudantes, dentro de um contexto educacional
e social.
Direcionando o trabalho para que os estudantes debatam, pesquisem, façam relatórios e
observações sobre os assuntos propostos, ampliando os seus conhecimentos. E o professor
media o trabalho como orientador e estimulador
o debate na busca de conhecimento, reavivando as potencialidades de cada um e dando aos
alunos o estímulo para ampliarem o olhar crítico
sobre diversas questões, sempre com respeito
e tolerância às diferenças (RODRIGUES; GALVÃO, 2005).
O trabalho com a transversalidade remete
a uma ampla gama de possibilidades e recursos tecnológicos, redes sociais, filmes, livros,
pesquisas e o debate e a audição de pontos
de vistas diversos para ampliar a explanação do
conhecimento.
Para trabalhar a ética, por exemplo, é necessário conhecer o seu significado e abrir um
debate de diálogo, respeito mútuo, solidariedade e justiça através de interações sociais, trocas
e a empatia. O tema saúde remete a pesquisa
que garanta o conhecimento sobre hábitos na
manutenção do próprio bem-estar. Com o tema
pluralidade cultural, abre a discussão sobre a
necessidade da sociedade no que diz respeito
às diferenças (RODRIGUES; GALVÃO, 2005).
No caso da pesquisa sobre a orientação
sexual, oferece uma compreensão objetiva sobre os processos de descoberta do corpo e da
sexualidade, sempre vinculadas à orientações e
cuidados. A conceituação sobre o trabalho e o
consumo acentuam as condições do mercado
de trabalho e suas relações e a importância da
construção de hábitos de consumo mais conscientes.

Ou seja, para esse tipo de metodologia, o
que conta é o desenvolvimento do educando, as
experiências vividas, os problemas solucionados
e as ações desencadeadas. Por isso, trabalhar
de forma interdisciplinar demonstra para os educandos que as disciplinas conversam umas com
as outras (RODRIGUES; GALVÃO, 2005).
O problema está acerca do debate em
relação ao papel da escola e do educador na
vida dos educandos e seu reflexo na sociedade
é uma questão sempre discutida e repensada. É
notório que o papel das instituições de ensino é
a formação intelectual dos indivíduos (RAMOS,
2000).
Porém o objetivo do MEC é que a transversalidade seja inserida em conjunto com as
disciplinas formais, de forma interdisciplinar e
coordenada, para que os educandos construam
uma clara percepção da importância destes assuntos no contexto social contemporâneo (RAMOS, 2000).
Para isso o educador assume o papel de
nortear sua prática a fim de promover em suas
aulas reflexões com objetivo de conscientizar aos
alunos a compreender a importância da construção de relações culturais, sociais, orientação
sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo,
tecnologia, de saúde e econômicas duráveis e
sustentáveis (SCHÖN, 1997).
Essa abordagem transversal deve ser direcionada com foco no trabalho propiciando temáticas que agregam o conhecimento em sala de
aula, construindo o aprendizado do aluno dentro
e fora da escola. Através de temas intensificados de acordo com a faixa etária dos estudantes, dentro de um contexto educacional e social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática transversal é capaz de identificar diversas possibilidades de mudança nas
práticas de trabalho para melhor contemplar essa questão. Esse tipo de formação é essencial para inserir meios de trabalho com temas que devem ser abordados e formas de trabalho
a serem desenvolvidas com os alunos. Assim:
Formar professores como profissionais reflexivos, tanto na formação inicial, quanto na
continuada. E ser reflexivo, pensando a própria prática pedagógica, implica em tentar entendê-la no contexto educacional e político no qual se insere (SCHÖN,1997).
Com isso podemos possibilitar a formação de educandos mais responsáveis, abertos
ao diálogo, conscientes da importância do respeito mútuo no convívio em sociedade e construção de princípios, valores e senso crítico, acerca de temas pertencentes a vida cotidiana
em todo seu contexto. Fazendo com que a escola ensine para a vida já que a: “transversalidade consiste em uma colocação séria, integradora, não-repetitiva, contextualizadora da
problemática que as pessoas, como indivíduos e como grupos, possuem no momento” (GAVIDIA,1998, p. 54).
Observa-se nesse contexto que a educação deve extrapolar os muros da escola e por
meio da transversalidade não limitar conhecimentos, mas relacionar os diversos conteúdos
em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a formação de seus saberes,
a transformação do conhecimento e aquisição de senso crítico (GAVIDIA,1998).
Pensando no planejamento e nas práticas pedagógicas, é essencial que o docente
planeje suas ações a fim de mediar a construção do conhecimento junto ao aluno. Por isso,
inúmeras discussões no campo educacional têm ocorrido a fim de que diferentes competências e habilidades sejam desenvolvidas ao longo da Educação Básica (GAVIDIA,1998).
A Pedagogia de Projetos como discutido no presente artigo, nasceu do surgimento
da Escola Nova, abrindo espaço para uma série de intervenções que até aquele momento
não ocorriam na Escola Tradicional. Com a evolução da sociedade, diversos pesquisadores
perceberam a necessidade de acompanhar as mudanças educacionais fazendo com que
novas pedagogias fossem introduzidas, para modificar a escola e deixar de lado um ensino
conteudista (GAVIDIA,1998).
A Escola Nova também promoveu uma mudança significativa nas relações entre docente e aluno. O docente deixou de lado o estilo autoritário, para se tornar um mediador,
através de práticas e intervenções que possibilitem ao aluno se desenvolver de forma plena,
inserindo elementos do seu cotidiano, bem como, desenvolver sua criatividade e autonomia
(GAVIDIA,1998).
Com a Pedagogia de Projetos abre-se a possibilidade de trabalhar com a interdisciplinaridade. Apesar de haver objetivos específicos, os objetivos gerais podem conversar
dentro de duas ou mais disciplinas. Pensando assim, essa pedagogia
em sua essência é fundamental para o desenvolvimento do educando,
pois abre inúmeros caminhos que contribuem para o ensino e a aprendizagem. O aluno, diante desta prática, é capaz de se desenvolver intelectualmente, socialmente e mentalmente, tornando-se independente
(GAVIDIA,1998).
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NO
ENSINO REGULAR
RESUMO: A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em salas de
aula de ensino regular é o enfoque de muitas discussões na Educação, intencionando a
investigação sobre a interação dos alunos e professores no processo de inclusão em um
contexto escolar comum, sem que ocorra uma atenção centralizada nas deficiências e
o objetivo seja a potencialização das habilidades de todos os alunos. Deste modo, este
trabalho objetivou identificar os aspectos relacionados ao processo de inclusão de alunos
com Síndrome de Down que frequentam as escolas regulares de ensino básico. A relevância do estudo justifica-se pela necessidade de compreensão de como ocorre a inclusão
de crianças com Síndrome de Down, de modo que esses estudantes tenham as mesmas
oportunidades de desenvolvimento dos outros alunos para a potencialização das habilidades. A partir de análises bibliográficas, buscou-se verificar as discussões que embasam
a inclusão de alunos, e após os estudos realizados, observou-se que a inclusão escolar
da Síndrome de Down pode acontecer de maneira efetiva quando a comunidade escolar
permite a participação dos alunos, buscando o desenvolvimento das capacidades destes
alunos, respeitando os limites para efetivo exercício do processo de inclusão educacional.

Palavras-chave: Síndrome de Down; Inclusão; Adaptação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A inclusão educacional ainda é uma proposta que precisa de mudanças, pois não é o
aluno quem deve estar atento à adaptação escolar, mas a escola é responsável por considerar novas posturas que admitam a inclusão de crianças com necessidades educacionais
especiais, pois todo o aluno tem possibilidade de desenvolver suas habilidades básicas,
potencializando o que apresenta como maiores facilidades e superando as dificuldades, cabendo à comunidade escolar adotar meios para o aumento da confiança da criança e sua
participação, iniciando pela sala de aula e estendendo à sociedade (SASSAKI, 2013).
A primeira atitude a ser considerada para que a criança seja incluída socialmente é
aceitar a educação inclusiva, permitindo o acesso de crianças com necessidades educacionais especiais em escolas regulares, de modo que ocorra a socialização e interação dos estudante para a formação de sujeitos que enxergam as pessoas deficientes como integrantes
da sociedade e respeitam as limitações de cada um (SCHWARTZMAN, 2012).
O objetivo centralizador deste trabalho é identificar os aspectos relacionados ao processo de inclusão de alunos com Síndrome de Down que frequentam as escolas regulares de
ensino básico. Dentre os objetivos específicos, destacam-se: compreender como os alunos
com Síndrome de Down são incluídos nas escolas de ensino regular; analisar a importância
da formação docente adequada para o atendimento às crianças com necessidades educacionais especiais; identificar as políticas educacionais que assegurem a inclusão no ensino
regular (SCHWARTZMAN, 2012).
A relevância do estudo justifica-se pela necessidade de compreensão de como ocorre
a inclusão de crianças com Síndrome de Down, de modo que esses estudantes tenham as
mesmas oportunidades de desenvolvimento dos outros alunos para a potencialização das
habilidades, cabendo à escola e família a preocupação de trabalhar as habilidades físicas
intelectuais e psicológicas das crianças, entendendo que elas podem conquistar objetivos de
vida, tal como os demais cidadãos, a partir de aprofundamento de toda a comunidade escolar no desenvolvimento e aprendizagem das crianças desde o momento inicial que passam
a frequentar as escolas (SCHWARTZMAN, 2012).
Para tanto, a metodologia adotada foi a revisão de literatura, a partir da pesquisa bibliográfica realizadas em livros e revistas impressos, artigos e periódicos, com a finalidade
de responder aos questionamentos levantados, buscando a realização de reflexões sobre a
educação inclusiva, principalmente com alunos que precisam de apoio educacional, como
de Síndrome de Down (SCHWARTZMAN, 2012).
Diante desta realidade, a limitação do trabalho direcionou-se ao estudo da inclusão dos
alunos com Síndrome de Down nas escolas regulares de ensino, baseando-se na problemática: “Como ocorre a inclusão das crianças com Síndrome de Down nas escolas regulares?”
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A SÍNDROME DE DOWN
Durante muitos séculos as pessoas com
deficiência, inclusive com Síndrome de Down,
ficaram excluídas da sociedade, sofrendo constante rejeição, quando não ficavam escondidas
em casa devido à vergonha da família em ter
um dos membros especial (SCHWARTZMAN,
2012).
Na Europa antiga, a sociedade abandonava os bebês que nasciam especiais até morrerem sozinhos e na cultura grega, os deficientes
eram considerados como não humanos. Durante a Idade Média, acreditava-se que as pessoas
com deficiência eram filhos de casos entre suas
mães com o demônio (SCHWARTZMAN, 2012).
No caso da Síndrome de Down, é preciso
que os fatores históricos influenciam na caracterização dessa deficiência, pois poucos são os
registros encontrados com essa síndrome devido ao seu desconhecimento e rejeição familiar.
A primeira identificação da Síndrome de Down
data do século VII, com um achado antropológico de um crânio, com características físicas
anormais, mas seu reconhecimento só ocorreu
no início do século XIX, quando iniciaram os tratamentos médicos (KOZMA, 2015).
Apesar da homogeneidade nos diagnósticos, sem considerar qualquer tipo de variação
em graus da Síndrome de Down, os sujeitos recebiam medicação e eram tratados como doentes mentais, com características diferentes (SERRA, 2014).
Segundo Schwartzman (2012) o primeiro caso realmente conhecido de Síndrome de
Down foi descrito pelo médico Langdon Down
em 1866, autor do trabalho que assumiu a síndrome como um caso diferente dos problemas
clínicos conhecidos até então, enfatizando a necessidade de estudos específicos. O médico admitiu que a pessoa com Síndrome de Down tem
47 cromossomos, um a mais do que as pessoas
nascidas sem deficiência, estando esse cromossomo extra, ligado ao cromossomo de número
21.

Na definição de Pueschel (2011, p.54):
“Os cromossomos são estruturas em forma de
barra que portam os genes, contidos no núcleo
da célula e só podem ser identificados durante
a divisão celular em microscópios”. O médico
Langdon Down observou que algumas crianças,
mesmo sendo filhas de pais e descendências
diferentes, apresentavam traços parecidos que
lembravam a raça mongólica, destacando a inclinação da pálpebra como similares à população asiática.
O médico observou que essas crianças
nasciam com olhos mais oblíquos e separados,
cabelos lisos e nariz pequeno. Posteriormente,
detectou-se a incidência de problemas cardíacos e a curvatura dos dedos (KOZMA, 2015).
A definição da Síndrome de Down auxilia no entendimento da deficiência por se tratar
de um fator que pode acontecer em qualquer
pessoa, sem distinção social, econômica, racial,
entre outras. Sua configuração depende de um
defeito congênito bem comum, apresentando-se
em diferentes grupos étnicos, raças e nacionalidades (SERRA, 2014).
A Síndrome de Down é definida, segundo
Schwartzman (2012) como um conjunto de sintomas apresentadas em uma doença, caracterizada como congênita, causada por anomalias
nos cromossomos, com o grau podendo variar
conforme a deficiência mental e os traços fisionômicos específicos do nível.
A primeira condição clínica da Síndrome
de Down ocorreu devido à variação no grau de
doenças mentais, identificada como primária
por apresentar anormalidade na quantidade dos
cromossomos, diferenciando-se de uma pessoa
com doença mental sem a síndrome (PUESCHEL, 2011).
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De acordo com Voivodic (2010), geralmente os médicos reconhecem a Síndrome de
Down em bebês após o nascimento, pois a face,
o pescoço, as mãos e os pés apresentam diferenças, além do tônus muscular ser mais baixo.
Essa característica acaba afetando o corpo inteiro, podendo comprometer os movimentos da
criança com a síndrome, incluindo os músculos
da fala e alimentação. Apesar das suspeitas desde muito cedo, a comprovação de que a criança
tem a Síndrome de Down ocorre apenas após o
teste cromossômico.
Kozma (2015) aponta as características
faciais observadas em pessoas com Síndrome
de Down: face levemente alargada com um nariz
um pouco menor; os olhos apresentam uma leve
inclinação superior e as peles laterais são dobradas; o palato é mais fundo e a boca pequena em
relação ao rosto; a língua costuma ficar projetada para o lado de fora; as orelhas são pequenas,
com a ponta dobrada; a cabeça é menor e o
pescoço curto.
Quanto às características físicas, o sujeito com a síndrome tem uma estatura inferior às
demais crianças, as mãos pequenas e os dedos curtos, a palma da mão só tem uma linha, o
quinto dedo da mão costuma ser curvado para o
lado de dentro, os dedos dos pés tem espaços
maiores, o osso torácico é mais achatado, a pele
tem manchas, além de ser mais clara e sensível
à irritação, os cabelos são finos e lisos (SERRA,
2014).
Ainda existem algumas caracterizações
que podem afetar a saúde do sujeito com Síndrome de Down, conforme destaca Kozma:
As condições clínicas que afetam a saúde
da pessoa com Síndrome de Down são:
defeitos cardíacos, problemas gastrointestinais; problemas respiratórios; problemas
na visão; problemas na audição; problemas de tireóide; problemas ortopédicos;
problemas dentários; leucemia; problemas de peso; convulsões (KOZMA, 2015,
p.67).

Portanto, apesar de identificar as características da Síndrome de Down, isso não significa que todas as pessoas com a deficiência
apresentam as mesmas características, podendo haver variações entre os sujeitos, devido à
diferença no grau da síndrome, a personalidade
de cada um, o incentivo ao desenvolvimento e a
percepção das habilidades, assim como ocorre
com qualquer criança (KOZMA, 2015).
Segundo Saad (2010), as características
que determinam a Síndrome de Down podem
auxiliar na aprendizagem da criança, pois uma
vez identificadas pelos adultos, podem ser potencializadas de maneira que a especificidade
de cada sujeito seja trabalhada a favor de seu
desenvolvimento. Reconhecer uma limitação motora, por exemplo, possibilita um trabalho maior
com as funções psicológicas e intelectuais desde os primeiros contatos com as pessoas, pois
as funções motoras podem ser desenvolvidas
posteriormente, com a consciência da criança
sobre suas dificuldades.
Apesar das semelhanças físicas das pessoas com Síndrome de Down, isso não acontece
com o comportamento e desenvolvimento dos
sujeitos, pois esses elementos caracterizam-se
apenas nas funções físicas humanas, variando
conforme as influências do meio (VOIVODIC,
2010).
Não existe um padrão previsível para caracterizar o desenvolvimento das crianças com a
síndrome, pois o comportamento e as questões
intelectuais dependem do potencial genético e
das influências que a criança sofre, não se limitando às alterações cromossômicas dos sujeitos
com a deficiência (SAAD, 2010).
Voivodic (2010) afirma que as características referentes ao desenvolvimento do sujeito
com Síndrome de Down, quando comparadas
às pessoas que não apresentam a síndrome,
são mais comprometidas, inclusive em aspectos
motores, linguísticos, cognitivos, de comportamento e personalidade, com alterações significativamente evidentes e diferentes. Sendo assim, a criança com Síndrome de Down está apta
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

689

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

para desenvolver suas funções amplamente,
mas com dificuldade maior e um tempo diferente dos demais sujeitos, progredindo lentamente,
de acordo com os estímulos e incentivos que
recebe.

Como a Síndrome de Down apresenta características que se assemelham à deficiência
mental, o desenvolvimento cognitivo também é
comprometido em termos de atraso nas áreas
intelectuais da criança (SCHWARTZMAN, 2012).

Sassaki (2013) afirma que o desenvolvimento motor é um dos mais prejudicados na
criança com Síndrome de Down, devido um
atraso maior nas funções, além da presença do
baixo tônus muscular. O desenvolvimento motor
pode interferir na locomoção, fala, alimentação
e demais atividades da criança com a síndrome,
representando em alguns casos, o maior responsável pelas dificuldades no desenvolvimento
do sujeito com deficiência.

Para Kozma (2015) a Síndrome de Down
e deficiência mental diferenciam-se, considerando a deficiência mental como um estado que
impede o sujeito de desenvolver o cérebro em
âmbito pleno, prejudicando as formas de aprendizagem e a interação com o meio social da pessoa. Sendo assim, como sua definição não se
limita à termos técnicos e médicos, abrangendo
a dificuldade de aprendizagem, é importante entender tais conceitos para que a Síndrome de
Down seja interpretada de diversas maneiras pelos olhares dos demais sujeitos.

Segundo Saad (2010, p.57): “Ações simples para o homem, como o equilíbrio do corpo,
a construção postural e a coordenação motora
podem caracterizar um pesar para as crianças
com Síndrome de Down”. Neste contexto, entender o desenvolvimento motor para a educação
do sujeito com deficiência significa escolher atividades adequadas ao seu comprometimento,
pois o atraso na evolução do controle sobre os
movimentos motores será evidente, significando
uma aquisição nas habilidades motora mais tardia que as demais crianças, prejudicando o desenvolvimento de maneira global.
Um simples ato de levantar-se e caminhar,
para a criança com Síndrome de Down, pode
significar minutos exaustivos na insistência do
sujeito, interferindo na aprendizagem para explorar o espaço ao redor, por exemplo (DUARTE E
MANZOLI, 2016).
O desenvolvimento motor interfere nas
habilidades e interação do sujeito com o meio,
bloqueando algumas explorações, atrasando o
contato e as vivências com a natureza, com os
objetos, as cores, os móveis, entre outros elementos que compõe a realidade da criança, assim como o desenvolvimento cognitivo (MILLS,
2013).

Outro aspecto relevante no desenvolvimento da criança com Síndrome de Down são
dificuldades na aquisição da linguagem, sem
grande elaboração da criança para construção
de frases, parágrafos ou narrações. As regras
gramaticais e a construção de sentenças tornam-se uma dificuldade significativa para as crianças
com a síndrome, caracterizando dificuldades
para uma maior compreensão da capacidade de
expressão do sujeito (VOIVODIC, 2010).
A linguagem, porém, não se remete a problemas com a comunicação e interação, mas a
articulação dessa criança com a linguagem acaba pouco organizadas, dificultando o entendimento para quem as ouve, exigindo maior atenção para interpretar a expressividade da criança
com a Síndrome de Down (SAAD, 2010).
Segundo Serra (2014, p.44): “O desenvolvimento da linguagem interfere na aprendizagem da criança quando configura uma dificuldade cognitiva, fundamental para que a criança
consiga aprender, interagir e comunicar-se”.
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Sendo assim, a criança com Síndrome de
Down precisa de estímulos para que o desenvolvimento de sua linguagem ocorra e, por mais
que seja um processo lento, deve ser considerado a cada evolução, incentivando a criança com
a síndrome a expressar suas necessidades a fim
de entender o que ela deseja e o que a deixa
apreensiva de maneira geral (KOZMA, 2015).
A ação de brincar também acaba sendo
comprometida no processo de desenvolvimento
da criança, influenciando na aprendizagem, principalmente na Educação Infantil, momento que
a brincadeira impulsiona o processo de ensino-aprendizagem, tornando as atividades mais significativas. Na criança com Síndrome de Down,
a manifestação das brincadeiras é caracterizada
como similar às crianças que não apresentam
deficiência, observadas por estudiosos da área
(VOIVODIC, 2010).
A manipulação e exploração são menores
na criança com a síndrome, devido à habilidade motora ser reduzida, mas a criança com a
síndrome demonstra uma ludicidade adequada
ao nível cognitivo, estando mais limitada em atividades que propõe o faz-de-conta, cabendo ao
professor uma atenção especial nessas propostas, estimulando com insistência a criança com
Síndrome de Down (SCHWARTZMAN, 2012).
A aprendizagem da criança com síndrome depende do desenvolvimento das funções
humanas, adequando as atividades escolares
aos níveis de percepção e às capacidades da
criança, desde que sejam estimuladas e, mesmo
quando apresentarem maiores graus de dificuldade, o docente precisa considerar as particularidades do desenvolvimento (VOIVODIC, 2010).

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EDUCACIONAL
A preocupação com os questionamentos
acerca da inclusão escolar ocorrem devido à necessidade de minimizar os processos de discriminação e exclusão sociais de pessoas com necessidades especiais, deficiências e limitações.
A inclusão proporciona às crianças uma quebra
com as barreiras que interferem no processo
educativo, na aprendizagem e desenvolvimento
destes sujeitos, além de direcionar à potencialização das habilidades e socialização com o
meio (SANTOS; PAULINO, 2016).
A inclusão educacional depende de mudanças práticas na percepção das pessoas, com
relação aos sujeitos deficientes, pois a sociedade que apresenta um perfil excludente nasce na
formação escolar, quando questões de respeito
às diversidades não pertencem ao currículo educacional (PUESCHEL, 2011).
Sendo assim, faz-se necessária a reformulação das políticas que embasam o ensino regular, objetivando a qualidade na educação para
todos os sujeitos, independente das condições
ou limitações, de modo que ocorra o acesso e
a permanência dos alunos com necessidades
educacionais especiais no ensino regular (SANTOS; PAULINO, 2016).
Segundo Serra (2014), o processo de inclusão encontra dificuldades quando a criança
com necessidades especiais inicia sua participação na escola regular sem a presença e orientação de professores especializados, com pouco conhecimento sobre a inclusão, além de não
existir a caracterização das limitações do aluno,
levando a desmotivação de frequência para o
aluno deficiente.
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Santos e Paulino (2016) afirmam que,
apesar das políticas mundiais que defendem os
direitos dos sujeitos quanto ao acesso à escola
regular, o processo de inclusão não garante uma
educação de qualidade, independente da deficiência ou não dos alunos. A afirmativa refere-se
à importância de toda a sociedade respeitar as
diferenças, construindo uma inclusão total dos
alunos, que não seja limitada aos aspectos educacionais. Segundo Facion:
É necessário que todas as crianças possam estar na escola, sim, mas com a garantia de desfrutar, no âmbito social, de
uma vida mais digna, pois de nada adianta planejarmos leis e políticas voltadas
para o ambiente escolar, se não promovermos no social uma equidade econômica capaz de não só levar os alunos para
a escola, mas, principalmente, de reduzir
a exclusão a que se encontram submetidos inúmeros seres em nossa sociedade
(FACION, 2011, p.101).

Portanto, ao isolar uma pessoa com deficiência, o desenvolvimento social fica prejudicado, mas as funções intelectuais também são
comprometidas, pois a aprendizagem e o conhecimento de uma criança dependem de suas relações com o meio e da interação com os demais
sujeitos, sendo mediadas com as pessoas próximas e com o ambiente ao redor (FACION, 2011,
p.101).
A possibilidade de construir uma sociedade que não alimenta a exclusão a partir de práticas educativas, iniciando com a interação entre
crianças deficientes e não deficientes no mesmo
espaço, como a escola, promovendo a socialização, facilitando a aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos (DUARTE; MANZOLI, 2016).
Infelizmente, as diferenças biológicas ainda são tratadas com desigualdade social, mesmo dentro das famílias, que acabam mantendo
os deficientes fora do convívio social a fim de
proteger ou por não saber como lidar com a inclusão e interação social dessas pessoas (CARVALHO, 2014).

Saad (2010) chama atenção para o fato
de que, a pessoa com deficiência acaba sendo
restrita a uma posição de inferioridade, sofrendo consequências desagradáveis em relação a
sua condição, refletindo em uma sociedade que
entende o deficiente com negatividade, caracterizando em atitudes de preconceito que impedem a interação social e acesso aos direitos
cidadãos. Algumas vezes, isso ocorre também,
devido à desinformação de como tratar e inserir
o deficiente, existindo ainda muitos paradigmas
que precisam ser quebrados quanto às limitações de um sujeito.
Laurent (2017) afirma que, historicamente,
os alunos com deficiência intelectual leve, dificuldades de aprendizagem ou distúrbios comportamentais ficavam nas salas regulares, convivendo com os colegas, mas frequentando as salas
especiais em contra turno. Já as crianças com
deficiências múltiplas ou que apresentassem
deficiência intelectual moderada e severa foram
integrados parcialmente, participando apenas
de algumas aulas, em momentos determinados,
pois o atendimento em salas especiais acontecia simultaneamente na instituição de ensino.
No ano de 1990, o Brasil assumiu um
compromisso com a inclusão educacional na
Conferência Mundial de Educação para Todos,
que ocorreu na Tailândia, a fim de criar políticas educacionais de inclusão para transformar
o sistema brasileiro de ensino em um ambiente
acolhedor, que não discrimina e oferece ensino
de qualidade e igualdade para todos os alunos,
independente da situação ou limitação (SERRA,
2014).
Nessa conferência, o Brasil responsabilizou-se por cumprir os objetivos estipulados,
dentre eles: satisfazer as necessidades de
aprendizagem básicas da criança, desenvolver
as potencialidades humanas de maneira integral,
melhorar a qualidade de vida e conhecimento
das pessoas deficientes, respeitar a participação
de todos no desenvolvimento cultural e social
(LAURENT, 2017).
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A década de 1990 marcou a transição
da educação de alunos deficientes, alterando os
conceitos de integração para inclusão educacional. A diferença entre ambos os conceitos está
na proposta de que, na integração, bastava a inserção da criança a fim de promover o processo
de socialização (CARVALHO, 2014).

necessidades, diferenças e diversidades humanas, preparando o aluno para o exercício cidadão e para a entrada no mercado profissional
de trabalho. Esse direito à educação não se limita ao acesso, mas à qualidade e garantia de
aprendizagem da criança (DUARTE E MANZOLI,
2016).

Já na educação inclusiva, o cumprimento
dos direitos constitucionais fica garantido, assegurando às crianças o acesso ao ensino básico
de maneira organizada pedagogicamente, atentando para práticas que atendam as diferenças
entre os alunos, seja deficiente ou não, sem que
ocorra nenhuma discriminação de modo a beneficiar a todos no desenvolvimento, convívio e
crescimento plural (LAURENT, 2017).

Segundo Laurent (2017), a inclusão educacional requer ajustes e adequações nas escolas de modo a atender as deficiências de todos
os alunos dentro da escola regular de ensino,
propondo que ocorra uma reforma educacional
a partir da flexibilização e adequação do currículo, tal como modificações nas práticas pedagógicas, avaliações a atividades de maneira geral,
para que a inclusão aconteça efetivamente e facilite o desenvolvimento em todos os aspectos
humanos das crianças.

Em 1994, a Declaração de Salamanca
surgiu como compromisso do Brasil com os organismos como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, criada
a fim de elaborar um sistema especificamente inclusivo na educação, elaborada na Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, abrangendo o uso do termo “necessidades educacionais especiais (NEE)” aos alunos
que apresentarem deficiências ou dificuldades
de aprendizagem, cabendo às escolas procurar
meios de proporcionar conforto e segurança à
criança, incluindo aqueles com desvantagem ou
limitação severas (DUARTE E MANZOLI, 2016).
Segundo Carvalho (2014) a Declaração de Salamanca recomenda mudanças
nos modelos educacionais existentes, de modo
a atender o processo de ensino-aprendizagem
do aluno, sem centralizar as dificuldades na deficiência, com as escolas observando as dimensões humanas, o desenvolvimento de todos os
aspectos, potencializando as habilidades para
que as crianças vençam os desafios encontrados.
Em 1996, com o surgimento da Lei das
Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei n°
9.394/96), houve um reforço ao direito da educação para todos, pressupondo a reorganização
das práticas pedagógicas a fim de atender as

Sendo assim, a educação inclusiva está
além do cumprimento da lei que garante acesso
dos alunos nas escolas, mas precisa promover
o respeito às diversidades, reconstruindo a educação de maneira heterogênea, considerando
cada aluno especial em suas capacidades, interesses, motivações e experiências (DUARTE E
MANZOLI, 2009).
As adaptações são estratégias e os recursos elaborados devem objetivar o atendimento
das diversidades encontradas na escola adequadamente, assim como as deficiências, a fim
de garantir a educação inclusiva. As adaptações
necessárias precisam constar no Projeto Político
Pedagógico, servindo como parâmetro norteador das ações que serão seguidas por toda a
comunidade escolar (BARRETO, 2012).
Para Oliveira (2009), um currículo flexível
é fundamental para promover a educação inclusiva, mas algumas considerações devem ser feitas para que o grupo de alunos e as diversidades sejam contemplados, sem priorizar nenhum
aluno em especial, incluindo todos no processo
de ensino-aprendizagem. A flexibilidade, adaptação e diversificação curricular devem atender às
particularidades regionais e as necessidades da
comunidade escolar, respeitando as limitações,
deficiências, síndromes, entre outras necessidades educacionais especiais.
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

693

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Apesar das adaptações serem asseguradas em lei a fim de atender as diversidades dentro das escolas, ainda existem salas de aula com
procedimentos pedagógicos ultrapassados, que
priorizam a homogeneização e linearidade (BARRETO, 2012).
As adaptações precisam oferecer aos alunos um currículo que atenda as necessidades
e particularidades dos alunos, podendo ser caracterizada em dois aspectos: as adaptações
curriculares significativas e as adaptações curriculares não significativas. No primeiro caso,
existe a compreensão de que as ações são de
competência da administração superior, devido
à necessidade de modificações nas estruturas
do sistema de ensino, envolvendo a natureza
política, administrativa, financeira e burocrática
(FACION, 2011).
No caso das adaptações não significativas, trata-se das modificações promovidas na
proposta de trabalho da escola, elaborada nos
currículos e práticas do docente, objetivando a
promoção da participação de todos os alunos
que apresentem dificuldades de aprendizagem,
em menor ou maior grau (CARVALHO, 2014).
Sendo assim, as adaptações não significativas dependem da ação do professor em observar as características de cada aluno, assim
como as potencialidades e limitações, trabalhando o desenvolvimento integral do aluno, buscando uma formação autônoma, participativa, responsável e consciente (OLIVEIRA, 2009).

A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM
SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO REGULAR
A aprendizagem da criança não pode ser
resumida aos momentos que ela frequenta na
escola, cabendo à família um importante papel
nessa fase, pois além de ser a maior interação
da criança, também caracteriza o primeiro contato social, registrando as experiências iniciais do
sujeito.

Os primeiros anos da vida infantil simbolizam a instância mais alta no que diz respeito ao
desenvolvimento social, emocional e cognitivo,
desempenhados pela família de acordo com a
qualidade na interação entre os pais e as crianças. No caso da criança com Síndrome de Down,
o desenvolvimento depende ainda mais das relações familiares, visto que os fatores biológicos
e genéticos estão comprometidos, cabendo então à relevância aos demais fatores humanos de
cada sujeito (VOIVODIC, 2010).
Nesse contexto, a educação depende da
interação da família com a aprendizagem da
criança, dividindo as responsabilidades entre
professores e pais, de modo que os avanços no
desenvolvimento e os desafios sejam percebidos
precocemente, pois apenas a educação escolar
não consegue identificar todas as necessidades
da criança (FACION, 2011).
A parceria entre escola e família é fundamental, uma vez que as dificuldades infantis não
se limitam ao desenvolvimento cognitivo, abrangendo todas as funcionalidades do corpo e da
mente da criança. Algumas vezes, o apoio de
profissionais também é importante, como fisioterapeutas e fonoaudiólogos, auxiliando a criança
com Síndrome de Down no melhor desenvolvimento motor e linguístico, por exemplo (MILLS,
2013).
O papel da escola é preparar a criança
para a vida pessoal e profissional, proporcionando situações de desenvolvimento das habilidades corporais e intelectuais, assim como aprendizagem acadêmica de importante valor para
a formação humana. Toda a experiência vivida
pela criança na escola auxilia na conquista pelo
respeito, confiança e satisfação, desde que a
instituição escolar proporcione a integração nos
relacionamentos entre os sujeitos, de modo que
a formação cidadã seja o foco, independente
das limitações da criança (SAAD, 2010).
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Quando a criança frequenta a escola, os
conhecimentos adquiridos progressivamente
permitem que aconteça o desenvolvimento das
capacidades de entender a complexidade nas
situações, ampliados à vida social. No caso da
criança com Síndrome de Down, apesar de sua
percepção ser mais lenta em relação às demais
crianças, não significa que ela não tem capacidade de aprender e beneficiar-se com a frequência em uma sala de aula de ensino regular,
apoiadas pelas famílias e programas complementares, que promovem o desenvolvimento total do sujeito (BARRETO, 2012).
O ensino regular deve contemplar a organização, sistematização, ludicidade e divertimento, integrando o desenvolvimento total da
criança. Para a criança com Síndrome de Down,
as atividades devem objetivar a vida diária do
sujeito, levando a criança a participar das aulas
com mais interesse, pois reconhecem a situação
de casa na escola. O estímulo e desenvolvimento da criança com a síndrome não pode pular
etapas, com a evolução da criança sendo respeitada e o professor aguardando o momento certo
de avançar na aprendizagem (MILLS, 2013).

O professor precisa saber reconhecer as
diversidades em sala de aula para, em parceria
com a escola e a família, desenvolver o máximo da capacidade das crianças. Os recursos
metodológicos e os materiais escolhidos para
trabalhar os conceitos devem facilitar a aprendizagem, convidando todos os alunos para participação, respeitando os limites e possibilidades
de cada sujeito (MILLS, 2013).
A escola e o professor devem identificar
seus papéis na educação, de modo que o trabalho diferenciado com crianças com necessidades educacionais especiais seja preservado
garantindo a elaboração de projetos educacionais que ampliem e diversifiquem as atividades,
atendendo todas as diferenças que surgirem na
escola. O fracasso escolar não é responsabilidade unicamente da escola, do professor, do aluno
ou da família, pois é um processo que depende
do envolvimento de todos os elementos citados,
a fim de que o desenvolvimento integral do aluno seja assegurado e os objetivos educacionais
alcançados (FACION, 2011).

Sassaki (2013) ressalta que a escola regular consolida o desenvolvimento da linguagem, ampliando as formas de aprendizagem e,
para a criança com Síndrome de Down, é uma
fase importante para que sua comunicação seja
estimulada e novos gêneros linguísticos sejam
introduzidos na aprendizagem, proporcionando
um contato com a escrita, leitura e linguagem
oral utilizadas nas interações e experiências do
sujeito, dentro e fora da sala de aula.

Atualmente, o professor encontra desafios
diários na sala de aula que dificultam a qualidade
do processo de ensino-aprendizagem, principalmente no que diz respeito à inclusão dos alunos
com necessidades educacionais especiais, sendo fundamental sua participação na formação e
desenvolvimento das crianças. Uma inclusão eficaz depende do compromisso docente com as
práticas didáticas e metodológicas que proporcionam uma educação de qualidade (SASSAKI,
2013).

A inclusão escolar ainda depende de fatores como a disponibilidade de recursos que
apoiem os deficientes e as famílias, de modo
que a inserção no ensino atenda as necessidades e potencialize as capacidades do aluno. A
formação docente também é importante para
que as mudanças aconteçam nas práticas educacionais, garantindo a qualidade no processo
de ensino-aprendizagem, pois os conhecimentos profissionais não podem limitar-se a teoria,
cabendo adaptação curricular para que as crianças alcancem sucesso na vida escolar (FACION,
2011).

Alguns professores, ao receber alunos
com Síndrome de Down em suas salas de aula,
acabam considerando a inclusão um fator preocupante, mas muitos docentes já possuem ferramentas e formação adequadas para atender
esses alunos com necessidades educacionais
especiais. Inicialmente, a predisposição do professor em trabalhar com a inclusão escolar tem
um papel fundamental para que a aceitação, o
respeito, a intensificação e a remoção de obstáculos ocorram na educação (CARVALHO, 2014).
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Para Mills (2013), a eficácia da educação
inclusiva depende de professores comprometidos com sua função, exercendo as competências pedagógicas diante da práxis educacional,
buscando a aprendizagem significativa, principalmente quando recebe crianças deficientes na
sala, que podem alterar a organização didática
das atividades preparadas.
Nesse contexto, o professor precisa de
uma formação sólida, além de ter um perfil educacional dinâmico, criativo e competente. A rotina do docente exige reflexões acerca de sua
prática que apontem quais as atitudes tomar
diante dos desafios diários, em forma de autocrítica e, mesmo sentindo-se inseguro com sua
formação, devido à ausência do contato com a
prática na universidade, detendo-se apenas às
teorias, o professor deve sentir confiança para
trabalhar com imprevistos constantes, diante da
possibilidade de refazer toda sua rotina ao receber, por exemplo, um aluno com Síndrome de
Down (CARVALHO, 2014).
O planejamento deve conter atividades diferenciadas de acordo com a necessidade de
cada aluno, assumindo a necessidade de modificar a realidade por meio da motivação em
ensinar, concretizando a qualidade procurada na
profissão e no processo de ensino aprendizagem (SASSAKI, 2013).
Quanto à adaptação dos conteúdos, está
relacionada à eliminação de conceitos básicos,
implantados de maneira tradicional, perdendo
espaço para conteúdos significativos, que representam a vida cotidiana do aluno. O docente,
nesse caso, pode planejar os conteúdos específicos de trabalho, priorizando as áreas e unidades, reformulando sequências que podem ser
integradas às demais disciplinas, introduzindo
conceitos primários (CARVALHO, 2014).

A adaptação dos conteúdos ocorre após
a determinação da adaptação dos objetivos,
confirmando as propostas analisadas para as
crianças com Síndrome de Down, de modo que
os conteúdos sejam inseridos com qualidade no
processo de ensino-aprendizagem. Em determinados contextos, os conteúdos podem ser avaliados quando sua necessidade de inclusão ou
exclusão do currículo, enfatizando as necessidades das crianças (SASSAKI, 2013).
Para o aluno com Síndrome de Down, as
adaptações possíveis podem ser aplicadas ao
cotidiano dos alunos, deixando as propostas de
atividades mais significativas e funcionais, de
modo que os conteúdos estudados sejam percebidos fora do âmbito escolar. Em situações mais
específicas, a adaptação dos conteúdos pode
ser mais rigorosa, cabendo ao professor um trabalho elaborado a partir de objetivos planejados
especialmente para aquele ensino, permitindo
que o aluno Down seja inserido na atividade, em
níveis compatíveis à sua capacidade, mas sem
deixar de participar e pertencer àquele momento
de aprendizagem (OLIVEIRA, 2009).
Para a finalização da proposta de trabalho
com alunos com Síndrome de Down, os objetivos do professor devem mencionar o reconhecimento do mundo de maneira dinâmica e variada, diferenciando as situações que são reais
das imaginárias, ampliando as perspectivas temporais e a aceitação de referências externas. A
criança precisa desenvolver a percepção de que
o homem transforma a realidade ao seu redor,
pela criatividade e o equilíbrio entre diversos elementos (VOIVODIC, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão na rede regular de ensino trata-se de um desafio e, nos casos da Síndrome
de Down, exige dos professores um conhecimento e compreensão acerca das especificidades da deficiência, a fim de proporcionar um desenvolvimento máximo dos alunos, identificando as habilidades com o propósito de potencializá-las.
Portanto, a realização deste trabalho permitiu identificar a necessidade de mais abordagens acerca da temática, uma vez que a inclusão ainda se caracteriza como um processo
lento, mas importante para a valorização dos sujeitos com necessidades educacionais especiais, a fim de garantir seus direitos como cidadãos atuantes e participativos na sociedade.
A investigação da pesquisa permitiu relacionar os apontamentos encontrados no referencial teórico, direcionando a conclusão de que a comunidade escolar e os familiares são a
peça fundamental para que o processo de inclusão ocorra de maneira significativa e efetiva.
A educação inclusiva proporciona uma aceitação desde cedo dos sujeitos com limitações, garantindo os direitos como cidadão, permitindo que sejam inseridos na sociedade
de maneira natural para trabalhar e viver como os demais sujeitos. No caso de alunos com
Síndrome de Down, faz-se necessário que sejam percebidos como sujeitos pensantes e criativos, apesar das limitações, que devem ser consideradas apenas uma característica deste
sujeito e não sua identidade como um todo.
A socialização, para o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança com
Síndrome de Down é essencial para o estabelecimento de vínculos que evidenciam valores,
preservando o respeito e o sentimento de igualdade entre deficientes e não deficientes. A
criança com Síndrome de Down pode ser alfabetizada desde o início da escolarização, desde
que as condições do sujeito sejam percebidas e as habilidades potencializadas.
A educação inclusiva objetiva, principalmente, a inclusão dos excluídos, promovendo
situações que levem a aceitação das pessoas deficientes na sociedade, aceitando as diferenças sem discriminação. Quanto à Síndrome de Down, inserida desde cedo na educação
regular, com parcerias entre escola e família, permite que a criança desenvolva suas habilidades com mais garantias de conquistas pessoais e, a partir da socialização, a aprendizagem
ocorre mais facilmente para essas crianças.
A inclusão é um processo gradativo que adapta situações comuns às condições educacionais, pois apesar da aceitação de crianças com Síndrome de Down, as escolas não
estão preparadas com um desenvolvimento adequado, sendo necessária uma adaptação e
estruturação educacional e o preparo de profissionais.
O professor tem papel fundamental para oferecer educação de qualidade para todos,
cabendo a importância da capacitação profissional. As alterações no currículo são importantes para que a criança aprenda conforme suas limitações, assim como um bom planejamento
é uma prática didática estratégica para eficácia na qualidade do processo de ensino-aprendizagem, além de um projeto político pedagógico
elaborado para atender os aspectos educacionais de todos os alunos,
especialmente no que diz respeito à inclusão e integração.
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SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DOS EDUCANDOS
SOBRE O MEIO AMBIENTE

RESUMO: O presente artigo reflete sobre a Sustentabilidade enquanto recursos que auxilia
a conservação do meio ambiente, visto que a degradação em que este se encontra na
atualidade é o impacto das ações humanas de desrespeitos ao meio em que se encontram inseridos. Partindo da sustentabilidade enquanto modificações no estilo de vida, é
possível perceber que existe a necessidade de conscientização dos indivíduos para que
seja possível ensinar que estes novos modos de vivência favoreceram os cuidados com
o meio ambiente e trarão, como consequência, melhoria na qualidade de vida do ser
humano. Para que esta conscientização ocorra, atingindo um grupo de indivíduos com
grande escala, existe a Educação Ambiental, que vem a favorecer a conscientização dos
educandos sobre a ação humana sobre o meio-ambiente e os impactos de ações sem
reflexões que acabam por degenerar os meios naturais. Através da conscientização dos
nossos educandos no ambiente escolar esses se tornam multiplicadores das ações na
comunidade e na família, favorecendo a conscientização da nossa sociedade. Assim,
o artigo tem o objetivo de elencar elementos que favoreçam uma reflexão a respeito da
inserção de conteúdos sobre sustentabilidade no contexto escolar para que os indivíduos
passem a modificar suas ações contra o meio ambiente. Trata-se de uma pesquisa de
revisão de literatura.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Educação Ambiental; Meio Ambiente.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo discorre a respeito da sustentabilidade enquanto ação que visa
modificações no estilo de vida do homem, em prol da conservação do meioambiente em que este se encontra inserido, primando pela maximização de
uma convivência harmoniosa entre o homem e a natureza, resultando em melhorias na qualidade de vida para este homem e respeito a natureza que oferta grande parte dos subsídios
de sobrevivência humana.
O meio-ambiente tem sofrido muito com as ações egoístas dos seres humanos que
usam dos subsídios gerados pela natureza sem respeito à própria, como se fosse inesgotável,
a favor de um capitalismo descontrolado e despreocupado com a preservação dos nossos
recursos naturais. A natureza tem recursos, mas o seu uso de forma desenfreada realizada
pelo homem e seu mundo capitalista, tem feito com que ocorra um descaso com os meios
naturais, sendo explorados continuamente sem a preocupação com o seu esgotamento. São
essas ações que acabam pouco a pouco com esses recursos.
O ar, a água, os rios e mares estão sendo poluídos. Florestas são desmatadas, queimadas indiscriminadamente e como consequência a vida dos seres vivos no mundo fica
insustentável. Uma maneira de conseguir diminuir essa degradação ao meio ambiente, é
fazendo com que os indivíduos mudem suas ações com este meio e priorizem o desenvolvimento sustentável que vem a auxiliar essa minimização.
O que ocorre em contrapartida é que poucos indivíduos têm propriedade de conhecimento sobre a sustentabilidade, o que leva a pouca aceitação sobre um estilo de vida diferenciado do costumeiro que tem atitudes de complacência com o meio ambiente. Muitos governantes e países sabem da necessidade do desenvolvimento social, econômico e tecnológico
de suas nações preservando seus recursos naturais. Porém, ainda há muita resistência para
a introdução da sustentabilidade no meio social desses países.
Neste contexto, a Educação Ambiental, enquanto conteúdo curricular vem a auxiliar
a compreensão dos educandos, enquanto cidadãos em formação, sobre a importância do
respeito ao meio ambiente e dos danos causados pelas ações do homem. Sendo assim, se
configura como um caminho fundamental para o aprofundamento do que vem a ser a sustentabilidade e como pequenas ações sustentáveis estão colaborando para a conservação do
meio ambiente e da preservação dos nossos recursos naturais.
Assim, o artigo traz por objetivo propiciar reflexões em torno da disseminação da temática que envolve a sustentabilidade, intermediada pelas práticas pedagógicas que dispõem
sobre a Educação Ambiental, diante do papel conscientizador que esta possui para ampliar
a visão dos educandos sobre a importância de uma relação harmônica entre o homem e a
natureza compreendendo que sustentabilidade e desenvolvimento podem caminhar juntos e
harmonicamente.
Como metodologia foi utilizada uma pesquisa de revisão bibliográfica com análise reflexiva de artigos científicos diversos que trazem a temática como tema central de seus estudos,
buscando uma abordagem qualitativa.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL ENQUANTO TEMA CURRICULAR
O tema meio-ambiente, enquanto conteúdo da Educação Ambiente, é uma temática que,
segundo Gardolinski e Santos (2018) faz pauta
de discussões antigas entre os estudantes da
temática que enfatizam sobre a sua importância
enquanto conteúdo curricular escolar.
A escola em si, baseada na ótica do autor,
tem tentado implantar este currículo de maneira
prática no cotidiano educacional, mas tem encontrado alguns desafios no caminho.
Alguns desafios apontam para a importância que se dá a conteúdos relacionados a
áreas de Português e Matemática, como ler,
escrever e resolver cálculos, minimizando o valor das outras áreas e diminuindo mais ainda a
entrada do conteúdo enquanto elemento interdisciplinar, sendo necessário a associação das
disciplinas, contextualizando os temas para os
nossos educandos entenderem que o processo
ensino-aprendizagem não é fragmentado e sim
que uma área complementa a outra solidificando
esse processo.
De acordo com Becker e Roos (2012),
a Educação Ambiental deve ser compreendida
enquanto um conhecimento que deve ser desenvolvido em diversas áreas do conhecimento,
cada um dando a ela o enfoque que corresponde a seus conteúdos.
Dessa forma, ela é visualizada pelos autores como uma metodologia em conjunto, na qual
deve ser levantada a importância da participação de todos, fugindo de uma ótica individualista
de aprendizagem.
Com isso, é possível que a reflexão sobre
a degradação ambiental propicie a interação entre os indivíduos que se unam para o combate
a ela, em uma dinâmica de levar a conscientização para o máximo de pessoas que tiverem ao
seu redor.
Esta educação deve favorecer a
reflexão conjunta de como cada indivíduo pode
auxiliar no processo de conservação do ambien-

te, cada um à sua maneira e auxiliando da forma
que puder e, assim, ir contagiando a todos diante da concepção de que o meio-ambiente é um
bem de todos.
Refletindo sobre o intuito da Educação
Ambiental, Pelicioni (1998) evidencia
que:
A educação ambiental tem como objetivo, portanto, formar a consciência dos cidadãos e transformar-se em filosofia de
vida de modo a levar a adoção de comportamentos ambientalmente adequados,
investindo nos recursos e processos ecológicos do meio (PELICIONI, 1998).

A educação ambiental, deve necessariamente transformar- se em ação (PELICIONI,
1998, p. 22). Em complemento, Becker e Roos
(2012) acrescentam que a Educação Ambiental
prima que o indivíduo se constitua como cidadão diante da incorporação de valores que levam a uma convivência entre ser humano e ambiente de maneira harmônica, assim como um
estabeleça relações de respeito com as outras
espécies que habitam este mesmo ambiente.
Para isso, a Educação Ambiental deve trazer como principal problemática que a natureza
não se constitui como uma fonte inesgotável de
recursos, mostrando que as reservas naturais
um dia podem findar- se, devendo, dessa forma,
serem utilizadas com racionalidade, sem que
haja desperdícios. No momento que o mundo
se encontra atualmente, uma importante visão
de medidas que auxiliam a conservação destas
reservas, são os processos de reciclagem que
diminuem, significativamente, a retirada de recursos naturais (BECKER; ROSS, 2012).
Para Dias (1994 apud PELICIONI, 1998)
a Educação Ambiental tem por característica a
incorporação de dimensões relacionais a fatores
sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e éticas, com o intuito de articular tais dimensões para se discutir e trazer soluções para
os problemas ambientais.
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Para o autor, os problemas ambientais estão enraizados na miséria, que tem sua geração
em virtude de das desigualdades sociais e as dinâmicas políticas que o mundo vivencia na contemporaneidade, com riquezas desequilibradas
que geram desemprego e degradação ambiental, em uma simultânea de condicionantes que
acabam por intervir na livre vivência da natureza.
Nesta vertente, a Educação Ambiental, de
acordo com Fonseca (2013), tem correlações
com todos os acontecimentos relativos à ação
do homem sobre o meio ambiente, de forma global, se configurando como um instrumento para
o processo de transformação da sociedade atual
em uma sociedade em que o ambiente seja respeitado, evidenciando uma sociedade que traga
maior equilíbrio não só ambiental mas também
social e econômico.
Segundo Pelicioni (1998), a Educação
Ambiental tem como função trazer subsídios que
favoreçam a modificações nas práticas sociais
dos indivíduos cidadãos em torno da relação
não harmônica existente entre o homem e a natureza, com intuito de transformar a sociedade
atual em uma sociedade sustentável. Para isso,
a Educação Ambiental deve voltar sua atenção
para a conscientização dos educandos de que
a sociedade é fruto das ações de todos os cidadãos, sendo assim, todos são responsáveis
pelas ações que ocorrem com a natureza, enquanto bem comum, ampliando a visão dos educandos sobre elementos como a capacidade de
regeneração dos recursos materiais, a distribuição equitativa da riqueza gerada, primando pelo
favorecimento condições dignas de vida para os
seres humanos e seus futuros herdeiros.
Corroborando com esta visão, Alba et al
(2015) acrescenta que:

Sendo assim, a educação para a cidadania e a educação ambiental, práticas estas
que andam juntas: não se pode praticar
uma sem a outra, enquanto não se confundam. Embora as discussões a respeito
da questão ambiental e da educação para
a cidadania tenham dinâmicas próprias e
trajetórias diferentes, elas guardam afinidades já que buscam melhorar a qualidade de vida e desenvolver o potencial
humano de convivência social (ALBA et
al, 2015, p. 2531).

De acordo com Becker e Roos (2012),
a Educação Ambiental é um meio fundamental
para a formação cidadã dos educandos, que traz
como abordagem principal a busca por formas
de resolver problemas relacionados à degradação ambiental, enquanto fonte de sobrevivência
para o ser humano.
Com esta educação é possível trazer aos
educandos a importância de se trabalhar em
conjunto em uma social, atribuindo a esta aspectos ligados à política, economia e sociedade, ao
mostrar que a sobrevivência humana depende
diretamente da natureza e dos recursos disponíveis nela.
Em continuidade, os autores colocam que
a Educação Ambiental é capaz de promover
ações que são embasadas na conscientização
de que o desenvolvimento sustentável vem a
auxiliar nos cuidados da natureza, pois não se
danifica a natureza com a mesma agressividade
vista na atualidade.
Essa medida e nova visão de sobrevivência, possibilita a compreensão de dependência do homem com a natureza e o impacto das
ações impensadas deste mesmo homem, refletindo sobre novas formas de conviver com esta
natureza.
Conforme Silva (2009), a Educação Ambiental tem como proposta a contribuição na formação cidadã dos educandos no que concerne
em provocar transformações sociais em relação
a convivência humana com o meio-ambiente, aspirando pela conservação deste.
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Porém, para a autora, é necessário que
esta educação seja crítica, possibilitando aos
educandos a conscientização sobre a importância dos cuidados com o meio-ambiente para
sua própria sobrevivência. Essa conscientização
deve envolver trabalhos que perpassam os muros da escola e mostram de forma prática, como
auxiliar na conservação do meio ambiente que
se encontra cada vez mais degradado.
Para Alba et al (2015), às mudanças e
constituições de valores inerentes ao desenvolvimento de um trabalho que envolva a Educação
Ambiental, são fundamentais para a formação cidadã dos educandos, constituindo-se como um
conjunto de ideias que, de certa forma, vão em
desencontro, aos muitos ideais evidenciados na
sociedade, em que o egoísmo sobressai.
Os ideais defendidos pela Educação Ambiental fogem das esferas do individualismo e
projetam ações conjuntas entre todos os indivíduos, travando uma certa guerra com grandes
empresas que movimentam o sistema capitalista.
Porém, os problemas encontrados na degradação ambiental ferem pouco a pouco a sobrevivência humana, até chegar a um ponto que
talvez não tenha mais volta e todos sofrerão as
consequências de viver sem nenhuma qualidade
de vida, ou pior, de não conseguir sobreviver por
falta de recursos naturais que permitem esta sobrevivência. A ligação entre Educação Ambiental e sustentabilidade é defendida por Becker e
Roos (2012) que frisam que:
[...] a Educação Ambiental é uma forma
de obter-se a sustentabilidade, pois esta
pode recuperar o desenvolvimento para
determinados fins e ações que propiciam
a sustentabilidade. Contanto, cumprindo
com todos os requisitos de uma Educação Ambiental para o desenvolvimento
sustentável pode-se verificar que podem
existir conflitos, como a melhorias na
produtividade que afetam negativamente
a sustentabilidade ou a obtenção de um
grau de autonomia maior à custa da estabilidade (BECKER; ROOS, 2012, p. 865).

Assim, Alba et al (2015) coloca que a integração da Educação Ambiental e seus agentes devem perpassar os muros das escolas e as
famílias devem ser envolvidas, uma vez que, a
educação não é dada somente pela escola, mas
sim em parceria escola-família.
Com a integração da família, o educando
será capaz de repassar seus conhecimentos
para seus familiares e aumentar a quantidade de
pessoas atingidas pelo desenvolvimento educacional relativo aos cuidados com o meio ambiente. Como exemplo, e um bom começo, pode-se
partir da inserção das técnicas do processo de
coleta e reciclagem de materiais recicláveis no
seu meio social e educativo dos nossos educandos ao incentivá-los a separar os produtos recicláveis do seu lixo no dia a dia, assim, inserindo
medidas sustentáveis e ações multiplicadoras
em seu meio social.

PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE O
MEIO-AMBIENTE
A preocupação gerada pelos danos a degradação ambiental e os impactos na vida do
homem, assim como a utilização da sustentabilidade enquanto recurso para auxílio da manutenção deste meio, são, segundo Alba et al (2015)
recentes. Um dos fatores que gerou a inquietação de estudiosos sobre o papel do homem e
sua relação com a natureza e as espécies que
nela vivem e convivem, provém da minimização
e extinção de diversas espécies de seres vivos.
O homem está acabando com o habitat de uma
variedade de espécies e isso deve ser pauta
para reflexão e programas de conscientização
popular e discussões futuras.
Dentre os problemas visualizados pela
situação do meio-ambiente na atualidade, de
acordo com Alba et al (2015), se dá pelo desequilíbrio no consumo de bens naturais que
correspondem aos hábitos do homem no estilo
de vida que levam em uma sociedade moderna,
capitalista e tecnológica. Esse estilo somente
aumenta a degradação, sendo necessário medidas urgentes para que modifiquem vivências
atuais que prejudicam o ambiente em que estes
homens se encontram inseridos.
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Em relação a degradação do ambiente,
Becker e Roos (2012) pontuam que:
A degradação ambiental, juntamente com
o esgotamento ecológico e a desigualdade gerada pelo avanço do mundo globalizado traz o conceito de sustentabilidade,
sendo de muita importância para a humanidade, visto que ao se estudar a sustentabilidade se poderá ter uma nova visão
de mundo. Um mundo em que o saber
ambiental emerge de uma reflexão sobre
a construção da própria vida humana na
Terra (BECKER; ROOS, 2012, p. 861).

Um dos grandes desafios em relação a
conscientização sobre a valia do meio-ambiente
para a sobrevivência humana, segundo Fonseca
(2013), se encontra em possibilitar a compreensão de uma concepção de meio ambiente que
favoreça a relação de convivência harmoniosa
entre o homem e este ambiente.
Uma concepção que perpassa elementos
físicos, químicos e biológicos, a qual incorpore
as dimensões sociais e culturais da sociedade
envolvidas nesta convivência, mostrando que a
ação humana e o desequilíbrio social impactam
nesta degradação do meio ambiente.
Assim, Fonseca (2013) analisa que a Educação Ambiental pode favorecer esta conscientização, afirmando que:
A crise ambiental junto com a educação
ambiental possibilita ampliar ainda mais a
consciência das pessoas junto ao que se
considera “ecologicamente correto”. Uma
sociedade que no seu dia a dia utiliza-se
dos conceitos da educação ambiental, no
sentido de agir com mais cautela na hora
de consumir, de cuidar de sua comunidade, trabalhar suas atitudes junto à preservação de nosso planeta estará também
compartilhando das ações em prol do
meio ambiente (FONSECA, 2013, p. 8).

Portanto, o homem precisa atentar-se a
sua conduta em relação ao meio ambiente em
que se encontra inserido, buscando melhorar
esta relação estabelecida com ele. A Educação
Ambiental vem auxiliar esta conscientização do
indivíduo sobre a ação humana no meio ambiente e traz práticas que podem facilitar a conservação deste meio através do desenvolvimento
sustentável.
O homem deve priorizar a mudança de
hábitos visando manter uma relação harmoniosa
com o meio ambiente entendendo que é possível uma nação alcançar seu desenvolvimento
utilizando seus recursos naturais de forma consciente.

SUSTENTABILIDADE COMO MEDIDA AUXILIAR AO COMBATE A DEGRADAÇÃO
A temática que envolve a sustentabilidade
traz um confronto direto com a sociedade em
risco, exposta por Becker e Roos (2012), o que
traz implicância na articulação de práticas a serem multiplicadas que ampliem o direito à informação e educação ambiental de forma que se
integrem.
Isso reflete a necessidade de potencialização de iniciativas que primam pela transparência
de informações correlacionadas às problematizações ambientais urbanas, que necessitam de
uma postura de organização de órgãos públicos
competentes.
Para melhor elucidar a respeito de sustentabilidade, Fonseca (2013) a conceitua como:
Sustentabilidade é um termo usado para
definir ações e atividades humanas que
visam suprir as necessidades atuais dos
seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a
sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico
e material sem agredir o meio ambiente,
usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no
futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável (FONSECA, 2013, p. 9).
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Em complemento, Fonseca (2013) expõe
que a sustentabilidade é um fator que deve integrar-se à cultura humana e a escola é um local
para favorável para possibilitar esta integração
cultural, uma vez que apresenta um papel fundamental na constituição de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
que se voltem para a preservação e conservação deste meio em que os homens se inserem.
Como uma das soluções para a melhoria
da qualidade de vida dos indivíduos em relação
ao meio-ambiente, Becker e Roos (2012) pontuam que não é um processo que ocorre de maneira instantânea, evidenciando que:
A sustentabilidade é um processo que deve
ser estabelecido em longo prazo, pois é fato
que para haver um desenvolvimento sustentável é necessário trocar o atual modelo
de desenvolvimento: o capitalista-industrial,
uma vez que este desenvolvimento é preciso, mas também é necessário uma maneira
de ter o desenvolvimento com sustentabilidade, ou seja, deve-se desenvolver, mas
considerando o pleno desenvolvimento, dos
seres humanos, dos animais, das plantas,
de todo o planeta Terra (BECKER; ROOS,
2012, p. 865).

Conforme Becker e Roos (2012), a Educação Ambiental funciona como uma base científica
para a sustentabilidade, enquanto a sustentabilidade se configura como um processo que tem
por objetivo alcançar a sociedade como um todo,
sem que haja a exclusão de elementos físicos,
mentais ou espirituais que são pertencentes a
esta transformação consciente que com integração propiciem um novo estilo de vida que leve
em consideração o respeito pelo meio ambiente.
Com a adoção de ações de sustentabilidade, existe a garantia em médio e a longo prazo
do planeta apresentar melhores condições para
a vivência e sobrevivência de várias espécies de
seres vivos, incluindo a humanidade que poderá
beneficiar-se da melhoria da qualidade de vida.
Mediante a conscientização da importância de
uma relação harmoniosa entre o homem e o meio
ambiente, prevalecerão os recursos naturais, que
atualmente estão desaparecendo, e que no futuro
garantirão a sobrevivência de próximas gerações.

O termo desenvolvimento sustentável tem
sido amplamente visualizado na atualidade e
traz ideais que demorarão um pouco para serem
constituídos, pois os discursos não estão passando de discursos, sendo visto poucas ações práticas que o efetivem.
As ações foram esquecidas e ignoradas
por muitas nações, que hoje sofrem com a falta
de ações de preservação de seus recursos naturais. Em muitos estudos, apontados por Pelicioni
(1998), o que não é visível é aspectos em comuns, pois existem diversas ambiguidades em
decorrência de conflitos sociais e econômicos
pelo uso dos recursos naturais.
Os países não parecem observar os mesmos ideais, e baseiam-se nos próprios interesses,
o que dificulta um desenvolvimento sustentável
que traga reais benfeitorias, pois até o que
vem a ser insustentável (em relação a exploração de meios naturais) demanda de interferências políticas e capitalistas.
Pelicioni (1998) conceitua desenvolvimento sustentável da seguinte forma:
O conceito de desenvolvimento sustentado tem sido bastante discutido e utilizado
com enfoques muito diferentes, inclusive,
com o intuito de ratificar posições, políticas ideológicas que defendem os interesses capitalistas e de manutenção da situação socioeconômica cultural atual, com
todas as desigualdades e com o injusto
processo de exclusão crescente que a
caracteriza. Utilizado nos discursos governamentais e empresariais, muitas vezes
ligado ao conceito de progresso, o termo
desenvolvimento pode se traduzir no caminhar das sociedades, para níveis cada
vez mais elevados de crescimento ilimitado e de obtenção de riquezas materiais,
entretanto pode significar ainda etapas
históricas sucessivas de passagem de
uma sociedade tradicional para uma sociedade moderna e finalmente, para a de
consumo de massa ou pode também ser
visto como um processo de mudanças
sócio-políticas estruturais, principalmente
por autores da América Latina (PELICIONI, 1998, p. 25).
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O desenvolvimento sustentável, para Pelicioni (1998), apresenta um discurso com certa
radicalidade baseado em ideais de igualdade e
justiça social, de preservação, de diversidade
cultural, de autodeterminação e de integridade
ecológica, porém, traz noções de conservadorismo que entra em contradição com este ideal
por existir uma sociedade que leva à desigualdade. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável deve ser implantado aos poucos e respeitando alguns aspectos vigentes na sociedade que
pode, com o tempo, modificar-se e agregar elementos que constituem a sustentabilidade.
Este desenvolvimento, segundo Fonseca (2013), se encontra em uma transformação
constante inter-relacionando-se com os ideários
de que a exploração de recursos naturais, o gerenciamento dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e as mudanças
institucionais encontram-se em compatibilidade
com as situações vividas pelo homem, podendo
sugerir ações que em longo prazo trarão significação para a mudança do estilo de vida.
O desenvolvimento sustentável, de acordo
com Gardolinski e Santos (2018) configura-se
como um ideal mundial a ser alcançado para que
todos os países discutam sobre as problematizações ambientais causadas pelo homem. Deve
partir da concepção de modificação no estilo de
vida do homem e pode e deve ser inserido no
contexto educacional. As ações educativas favorecem a conscientização dos indivíduos, mesmo
que com pouca idade, pois os menores serão
os influenciadores em relação às mudanças de
valores que futuramente ajudarão nas políticas
de melhorias para o planeta.
Mas o processo de inserção efetiva da
Educação Ambiental em âmbito educacional ainda está em construção, relatado por Gardolinski
e Santos (2018):

[...] a educação ambiental nas escolas
públicas, estava restrita, na maioria das
vezes, a uma ou duas disciplinas, ou a
datas comemorativas, como o Dia da Árvore, a Semana da Água, entre outras.
A ideia de escola sustentável pressupõe
que os cuidados com o meio ambiente
estejam inseridos na rotina da escola e
estabelece que ela se torne um espaço
de reflexão, em que alunos e professores
debatem sobre as melhores ações a serem desenvolvidas para que os recursos
naturais continuem existindo e possam
ser usufruídos (GARDOLINSKI; SANTOS,
2018, p. 9).

A Educação Ambiental é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável,
pois traz a conscientização dos educandos enquanto indivíduos, seu papel na sociedade e sua
formação cidadã.
O desenvolvimento sustentável, neste contexto, é explicitado não como regra, mas como a
ampliação da visão dos próprios educandos enquanto a prática de ações que possam favorecer
a conservação do meio ambiente.
A esperança é que esta formação gere cidadãos críticos que ao compreenderem a importância de preservação do meio ambiente para a
sua sobrevivência, busquem formas menos individualistas de relacionarem-se com a natureza e
as espécies que vivem nela.
Os educandos aprendendo a valorizar e
a preservar os recursos naturais do seu planeta
multiplicarão esses conhecimentos em seu meio
social e consequentemente as ações de preservação serão compartilhadas com gerações futuras. Assim, novas perspectivas podem surgir
com as novas gerações em relação conseguir
autonomizar os elementos que sejam ou não
sustentáveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no decorrer do teor deste artigo, foi possível visualizar que a Educação Ambiental é uma forte aliada na disseminação dos conceitos
inerentes a sustentabilidade, assim como propicia um espaço para o desenvolvimento de
práticas sustentáveis, as quais os educandos podem utilizar conceitos já conhecidos do meio
social em que vivem para o do ambiente educacional e transferir seus conhecimentos aos
poucos para seus familiares, amigos, vizinhos, ampliando a visão dos indivíduos a respeito
dos danos causados ao meio ambiente pelas ações do homem.
Ao proporcionar a conscientização dos educandos, enquanto cidadãos ativos socialmente que se encontra em formação e com aprendizagens diversificadas, a Educação Ambiental traz junto aos seus conteúdos ações a serem efetivadas na prática, proporcionando
resultados satisfatórios na relação entre o homem e o meio ambiente, bem como melhorando
a qualidade de vida no planeta e a conservação de nossos recursos naturais.
Uma destas é a sustentabilidade que tende a modificar estilos de vida egoístas que degradam o meio-ambiente e, mesmo com um olhar um pouco mais radical, traz ações fáceis
que o educando pode inserir no seu ambiente familiar e iniciar um processo de revitalização
do meio, para que as gerações futuras possam usufruir de um local com maior qualidade de
vida e com uma convivência harmônica entre o homem e o meio em que se encontra inserido.
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A NEUROPSICOLOGIA E O POSSÍVEL AUXÍLIO AO SUJEITO
SURDO - CEGO
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar como se dá a proposta inclusão pelo qual passam os portadores de surdo - cegueira, buscando identificar quais
são as dificuldades encontradas para atingir os objetivos de alfabetização favorecendo a
compreensão de como o professor pode pautado no conhecimento da neuropsicologia
organizar-se para coordenar qual o caminho dentro da proposta educacional deve ser
seguido para realmente conseguir incluí-lo realmente no processo educacional da escola.
Compreende-se que toda a proposta deve ser pautada nos conhecimentos da neuropsicologia para contribuir com o real desenvolvimento dos sujeitos deficientes, no caso
surdo-cegos. Observa-se que o trabalho realizado em sala deriva de fatores de atividades
motoras auxiliadoras do desenvolvimento do saber infantil, sendo necessário auxiliar nas
dificuldades corrigindo problemas de aprendizagem é de suma importância para que se
possam valorizar as formas de aprendizagem observando-as com olhares críticos, para
que as mesmas possam ser vistas com caráter pedagógico específico para favorecer o
desenvolvimento completo do indivíduo em formação.

Palavras-chave: Aprendizagem; Surdo-cego; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo se interessa em investigar e entender como o período escolar pode se
transformar em uma ferramenta didática para favorecer a aprendizagem eficiente
de conceitos pedagógicos apoiados na neuropsicologia favorecendo a relação
disciplina e aluno, facilitando a construção adequada de seu conhecimento.
A ideia aqui é realizar um estudo para investigar e entender, como transformar as ferramentas didáticas e qual o apoio pedagógico da neuropsicologia necessário para a construção e o desenvolvimento das habilidades a serem desenvolvidas nos portadores de necessidades educacionais especiais, transformando a escola em realmente inclusiva.
Especificando ainda qual o favorecimento do desenvolvimento da criança diante da posição do educador, levando-o a perceber que o desenvolvimento de atividades lúdicas auxilia
na formação e desenvolvimento do indivíduo, considerando a relevância deste diante de todo
processo educativo, analisando a possibilidade de através da brincadeira entender como
ocorre à apreensão das regras, e dos conceitos a serem ensinados às crianças.
Para tanto, realiza-se a seguinte reflexão: é possível se utilizar as diversas ferramentas
didáticas para que estes sejam considerados facilitadores do processo de ensino-aprendizado dos portadores de surdo-cegueira? Será possível que as crianças portadoras de surdo-cegueira, consigam construir e abstrair conceitos ensinados apesar de sua dificuldade de
aprendizado apoiando-se em tais ferramentas?
O presente artigo tem o objetivo de contribuir para que se compreenda a função da
educação inclusiva para crianças portadoras de surdo – cegueira dentro do processo de alfabetização das séries iniciais, este interesse se deu após observar a forma com que a criança
se desenvolve, estando à educação presente e influenciando o aprendizado e a formação do
indivíduo, principalmente na sua infância.
Sendo extremamente necessário observar a maneira com que os alunos brincam, como
jogam, criando regras, produzindo assim os saberes infantis que auxiliam no desenvolvimento de suas habilidades específicas, percebe-se que é de suma importância que o educador
compreenda o processo que a criança passa para a construção e desenvolvimento de sua
inteligência numa tentativa de avaliar e propor melhorias para a área.
Para responder estas dúvidas o artigo será baseado nos referenciais teóricos clássicos
voltando o olhar para a aprendizagem contribuindo com o fornecimento de informações para
que se compreendesse a fundo o tema abordado nesta pesquisa, bem como outros autores
que tratam do tema.
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A NEUROPSICOLOGIA E O POSSÍVEL AUXÍLIO AO SUJEITO SURDO-CEGO
É impossível tratar sobre o assunto sem
buscar entender historicamente o percurso que
as crianças deficientes enfrentam na escola, pois,
para encontrar as causas e os problemas e buscar as soluções é necessário um embasamento
histórico que nos permita observar onde ocorreram as falhas do sistema e como estas podem
ser corrigidas (FREIRE, 2001).
A escola começou a receber o deficiente,
devido às leis, e as decisões, porém ela não se
preparou estruturalmente e pedagogicamente
para isso, continuando a ter um modelo antigo de
educação, onde o conhecimento não se transmitia, se vendia, sendo utilizada como propaganda
para os políticos vigentes, seguindo o seguinte
caminho para alcançar tais ideais, determinando
que todo estabelecimento educacional devesse
receber os indivíduos com necessidade especial,
independentemente de sua estrutura, de seu material ou de seus espaços (FREIRE, 2001).
O professor continuou cumprindo o seu
papel de ensinar, algumas vezes a contragosto,
talvez por despreparo, ou por preconceito, mas,
estando lá para servir. Esta decadência educacional ocorre não somente devido à falta de estruturação ou despreparo, mas também pela falta de
revisão curricular, pois o sistema exige a inclusão
destes indivíduos, para garantir-lhes o acesso e
a permanência nas instituições de ensino como
lhe é de direito e está prescrito na LDB (leis de
diretrizes e bases da educação), (FREIRE, 2001).
No entanto, na prática continuou-se oferecendo a esta nova classe de alunos um currículo
mecânico que coordena o que deve ser feito, lido,
quantas folhas devem ser dadas, qual o tipo de
prova o que se espera do trabalho, levando um
espaço controlado, exigindo resultados do profissional que muitas vezes está além da realidade
que este tem em suas mãos deixando de ser o
templo do saber para transformar-se em um espaço de recreação infantil e encontros juvenis que
muitas vezes deixam muito a desejar estando a
quem das expectativas de pais, e alunos (FREIRE, 2001).

A forma com que a escola é administrada
também não combina com os atuais objetivos
escolares, ela está mais ligada a administradores ou contadores do que a educadores, pois,
há um modelo a ser seguidos por todas elas,
como se alunos e professores fossem sempre
os mesmos e se suas necessidades fossem as
mesmas, bem como sua localização e região,
criando um desgaste enorme para quem trabalha e estuda nesta realidade já que nenhuma comunidade é igual a outra, 9 e as necessidades
são diferenciadas (FREIRE, 2001).
Esta concepção de educação é construída à mercê de tais informações. As 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 seguem as séries não os estágios de conhecimento, excluindo
estes alunos (FREIRE, 2001).
Indiretamente o processo educacional
continua desorganizado e preconceituoso, mas
de forma velada, e por este motivo nem todos
os ditos especiais, conseguem chegar ao final
do curso a que se propõe, pois eles são criados para um tipo de indivíduo e são oferecidos
a outro, o que acaba desenvolvendo uma espécie de carência psíquica dos alunos que muitas
vezes possuem várias outras necessidades, não
reconhecendo o porquê de ali se encontrarem
(FREIRE, 2001).
Os alunos especiais colocam hoje a prova
à função do professor, e buscam ensinar-lhes as
suas características, o que acaba causando uma
indisposição profissional que assola nossas escolas, porque estes se tornam reféns de nossa
própria sociedade que prefere em suas leis dizer
que protegem as crianças oferecendo-nos um
estatuto da criança e adolescente (ECA) que ao
invés de defender e ensinar-lhes os deveres, nos
colocam em uma grande cilada, nos tornando
réus, e reféns do nosso próprio regulamento.
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O papel da educação escolar na vida da
criança portadora de necessidades educacionais especiais. Desde que a criança nasce, esta
já convive em sociedade por fazer parte de uma
convenção definida como família, participando
de um ambiente mantenedor de conhecimento
e desenvolvendo através de influências do meio
sua forma de agir e pensar interagindo com diversos parceiros obtendo diferentes oportunidades.
O compromisso das instituições escolares
se limita em garantir o direito de viverem situações acolhedoras, seguras, agradáveis e desafiadoras selecionando os valores dos ensinamentos oferecidos, respeitando os desenvolvimento
da criança através de um processo recíproco,
desta forma o educar e cuidar é entendido como
inseparáveis em toda ação educativa definindo
todos os envolvidos como iguais, apesar de diferentes, favorecendo a inclusão, transformando o
adulto em mediador da criança em toda a aprendizagem, considerando a família fator principal
para a realização do trabalho (CEFAI, 2003).
O ato de realizar atividade pautada na neuropsicologia, contribuindo para que a criança se
sinta parte ao cuidar de outra criança, separar
objetos, cantar, ouvir poesias, conversar sobre
o desenvolvimento dos animais, são habilidades
produzidas pelo processo de aprendizagem oferecido a criança desta forma se construí uma
relação humana, nas atividades sócio culturais,
oferecendo atividades concretas, que servem de
base a novos saberes fundamentais, as suas funções psicológicas (afetivas, cognitivas, motoras,
linguísticas) as transformando e desenvolvendo
novos aprendizados dando sentido a todas as
relações com o mundo a natureza e a cultura,
interligando-as a novas informações de mundo
contribuindo com sua relação com o mesmo
(CEFAI, 2003).
O aprendizado se dá, após o processo de
experimentar, testar, sentir e pensar informações
recebidas após a análise de maturação orgânicas de cada experiência oferecida, favorecendo
a relação com diferentes parceiros nas mais diferentes tarefas, por imitação ou por transmissão
social (CEFAI, 2003).

Educar nada mais é então, do que atender a necessidade da criança oferecendo- lhe
condições para que ela se sinta bem e segura,
suprindo todas as suas necessidades básicas
garantindo-lhes o suprimento de suas necessidades, físicas, biológicas e psicológicas, dando
duplo sentido ao cuidar transformando também
em educar (CEFAI, 2003).
Educasse quando o trabalho educacional
proposto envolve o trabalhar para que as diferenças e os preconceitos étnicos – raciais, e outros
preconceitos sejam eliminados, fortalecendo a
construção de vínculos afetivos e de autoestima
entre as crianças compreendendo que o diferente é igual desenvolvendo o respeito e a 11
solidariedade promovendo uma educação que
busque a paz, a liberdade e o respeito a vida,
contribuindo para a formação de vínculos entre as pessoas e todos os seres vivos (CEFAI,
2003).
Diante da necessidade de se criar uma
sociedade humanitária, menos preconceituosa,
injusta, contribuindo para que crianças deficientes sejam vistas como iguais, garantindo-lhes o
acesso e permanência nas escolas, é preciso
pautar a análise de seu desenvolvimento dentro
dos conceitos da neuropsicologia contribuindo
com atividades que favoreçam seu desenvolvimento (CEFAI, 2003).
O reconhecimento destas necessidades
favorece o aparecimento e a identificação das
potencialidades da criança sendo possível permitir criar, descobrir e reinventar novas estratégias pedagógicas que incluam atividades que
garantam a participação de todos os alunos,
respeitando as dificuldades e restrições de cada
um deles, reavaliando o trabalho e recomeçando o trabalho sempre que necessário (CEFAI,
2003).
O professor quando toma consciência de
que a criança deficiente tem capacidade de vivenciar as experiências oferecidas se beneficiando com as interações propostas.
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Reestruturando o ambiente de forma que
o aluno possa participar das atividades garantindo sua interação com outras crianças oferecendo atividades que motivem os alunos a realizá-la
dentro de um espaço físico funcional, possibilitando a locomoção e a exploração, favorecendo
a percepção da criança em relação a todas as
mudanças realizadas no espaço físico para que
ela relembre mentalmente o mapa do ambiente
da sala podendo localizar-se sempre que necessário (CEFAI, 2003).
Outro ponto importante é o envolvimento da criança ser colocada em contato com as
diferentes linguagens, com o mundo externo,
oferecer acesso a diferentes atividades instrucionais diferenciadas, oferecendo-lhe trabalhos
em grupo, para que ela obtenha um aprendizado cooperativo, participando de diferentes metodologias e diferentes estilos de aprendizagem
(CEFAI, 2003).
Desta forma o contato destes alunos com
o trabalho realizado na unidade escolar é importantíssimo, pois a inserção destes no ambiente
escolar favorece o desenvolvimento psíquico da
criança levando-a a se apropriar do conhecimento oferecido transformando-a em dona de seus
saberes todos devem estar matriculados na unidade escolar, pois a inserção destes no ambiente escolar favorece o desenvolvimento psíquico
da criança (CEFAI, 2003).
Ao nascer a criança se encontra em um
ambiente social com valores culturais específicos, ao adentrar os muros da escola, estes
conhecimentos são aprimorados devido ao estabelecimento das relações com o outro. As
aquisições do aprendizado criado através destas experiências são chamadas de apropriação
(CEFAI, 2003).
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 ser
considerado adequado, deve-se buscar a mediação entre ambos e esta deve ser oferecida
pelo professor (CEFAI, 2003).

O TRABALHO COM O SURDO-CEGO
BASEADO NOS SABERES DA NEUROPSICOLOGIA
De modo geral, o trabalho com deficientes
(surdo - cego) deve ser observado como possível, considerando tudo o que a criança sabe
favorecendo intervenções pedagógicas que permitam que ela aprenda mais, promovendo o desenvolvimento do indivíduo (BRASIL, 1998).
Este desenvolvimento deve ser registrado
e acompanhado de forma adequada para que
se percebam as evoluções ocorridas e se observe a evolução sofrida pela criança favorecendo
seu aprendizado e se transforme em seres autônomos. Os avanços no trabalho do professor em
relação ao aluno surdo-cego a educação passam hoje por uma fase de reflexão muito importante, no qual se busca oferecer ao deficiente (
surdo-cego) um ensino de qualidade contribuindo para que seus saberes e habilidades sejam
valorizados, podendo este ser considerado um
dos momentos mais importantes para educação
inclusiva (BRASIL, 1998).
Dessa forma, valoriza-se a necessidade de
criar uma postura, transformando o pensamento
da sociedade, independente das condições físicas, psicológicas, emocionais ou linguísticas de
cada portador de necessidades educacionais
especiais considerando o fato de que todos possuem uma história e que esta é construída em
diferentes momentos do processo ensino aprendizagem (BRASIL, 1998).
O grande objetivo educacional da década é a inserção das pessoas com necessidades
educacionais especiais, 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 estes alunos (BRASIL,
1998).

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

715

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

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 (BRASIL, 1998).
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 encontra-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 deficientes (BRASIL, 1998).
Porém, este projeto abrange somente as
escolas públicas necessitando adequar o restante da educação para receber o portador de necessidades educacionais especiais contribuindo
para que a educação seja vista como um todo
garantindo a adequação e adaptação dos que
já existem garantindo ao indivíduo deficiente seu
direito constitucional de ir e vir sem restrições
(BRASIL, 1998).
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
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 (BRASIL, 1998).

Estimular o educador a buscar novos conhecimentos pautados na Neuropsicologia não
negando o seu saber, é favorecer o fortalecimento do grupo através 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 (BRASIL, 1998).
Dar novo significado ao espaço escolar
significa oferecer nova visão ao trabalho da escola, contribuindo para que os portadores de
necessidades educacionais 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
(BRASIL, 1998).

AS CONCEPÇÕES DE SURDEZ, DE
SUJEITO SURDO E DE SUJEITO SURDO CEGO
Segundo Vieira (2000) as concepções de
surdez e de sujeito surdo, têm variado ao longo
do tempo de acordo com a época e com o interesse vigente, seja pelo prisma de misticismo,
pela piedade cristã, pela necessidade de preservação e perpetuação da nobreza, do poder,
pelo desejo de unificação da língua pátria, pelos
avanços da medicina, da ciência, da tecnologia
ou pelos interesses políticos.
Podemos localizar três períodos na história da educação de surdos, sendo que no primeiro período, antes de 1760, os estudantes surdos
eram educados particularmente, já no segundo
período, entre 1760 e 1880, estabeleceram-se
as escolas para surdos (VIEIRA, 2000).
Nessa época iniciou-se um debate sobre
qual dos dois métodos, “oral” ou “manual”, era
o melhor. No congresso de Milão, em 1880,
venceu o método oral, que marcou a história da
educação de surdos como um período negro, no
qual os surdos foram destituídos de seus cargos
como advogados, professores, historiadores etc.
Para subempregos como faxineiros, merendeiros etc. (VIEIRA, 2000).
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No terceiro período, de 1880 para cá, três
principais métodos têm sido usados: o método
oral, o método escrito e o método que utiliza a
língua de sinais, porém, o método oral tem predominado (VIEIRA, 2000).
Essa concepção, segundo SKLIAR (2004),
também conhecida como medicalização da surdez, considera a surdez com uma doença, um
déficit biológico e busca a cura do indivíduo, por
meio da correção de defeitos da fala e o treinamento de habilidades como a leitura de lábios
e da articulação, ou seja: a busca para tornar a
criança surda um adulto ouvinte e desse modo,
inseri-lo na sociedade majoritária (ouvinte), (VIEIRA, 2000).
O implante coclear é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, também conhecido
como ouvido biônico, que estimula eletricamente as fibras nervosas remanescentes, permitindo a transmissão do sinal elétrico para o nervo
auditivo, a fim de ser decodificado pelo córtex
cerebral (SKLIAR, 2004).
Desta forma, a abordagem oralista afirma
que a língua de sinais não constitui um verdadeiro sistema linguístico, pois a define como um
conjunto de gestos carente de estrutura gramatical, um tipo de pantomima desarticulada, que
limita a aprendizagem da língua oral (SKLIAR,
2004).
Essa concepção de surdez e de sujeito
surdo foca o trabalho no aspecto negativo da
surdez (questão orgânica) e busca sua normalização (oralização). As questões individuais de
identidade e necessidades são deixadas de lado,
e assim, o surdo fica em uma crise de identidade: por um lado ele vive o estigma de deficiente,
que é a mensagem que lhe é passada; por outro, existe a identidade surda, já que compartilha
atividades com outras crianças e adultos surdos
na escola especial (SKLIAR, 2004).
Essa dualidade de sentimentos pode levar ao fracasso escolar e exclusão social deles.
Desse modo, as escolas deixam de ser espaços
educadores e tornam-se clínicas e/ou hospitais

reabilitadores; os alunos se tornam pacientes em
busca da cura da surdez; o educador se transforma em um especialista e assim considera seu
educando/paciente como indivíduo limitado e
planeja as atividades de acordo com essa representação de incapacidade (SKLIAR, 2004).
Assim, o fracasso escolar é atribuído ao
próprio aluno e ao fato dele ser surdo, porém,
na realidade, o que ocorre é que não se explora
suas potencialidades e sim, somente a recuperação da audição e da fala, ou daquilo que lhe falta. Os conteúdos escolares e competências dos
alunos, ou seja, a prática pedagógica se baseia
no fato de que as crianças surdas não podem
vencer o déficit, isto é, não podem reverter sua
própria natureza (SKLIAR, 2004).
Numerosas pesquisas mostraram o estado de atraso em que se encontravam os indivíduos surdos em comparação aos ouvintes.
Allen (SKLIAR, 2004,p.80) apontou que havia
um atraso na aprendizagem destas pessoas no
que diz respeito à leitura sendo próxima a uma
terceira ou quarta série, e que no que diz respeito a aprendizagem de matemática, sua aprendizagem é inferior à uma sétima série podemos
também constatar esse atraso (SKLIAR, 2004,
p.80).
Na Itália, onde ela obteve como resultado
que mais de 43% dos significados de um certo
número de palavras avaliadas não é de conhecimento de pessoas surdas. Ao considerar esses
dados, (SKLIAR, 2004), propõe uma série de
indagações a respeito dessa concepção clínico-patológica: pode-se atribuir uma causa natural
à dificuldade das crianças e jovens surdos para
aceder aos conhecimentos escolares? É a surdez, a perda auditiva, a causa original dos limites
linguísticos e cognoscitivos dos surdos? Este é o
único destino inimaginável para estas pessoas?
Ou ao contrário, é a pedagogia, sua concepção
de sujeito educativo, sua modalidade e objetivos
de funcionamento, a responsável pelos fracassos? (SKLIAR, 2004, p.80).
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Assim, os surdos deixam de ser vistos
como pacientes que necessitam de cura e são
vistos como indivíduos que formam uma comunidade linguística minoritária que se caracteriza
por compartilhar uma língua, a de sinais, valores culturais e hábitos de socialização próprios
(SKLIAR, 2004).
O que delineia a identidade dessa comunidade é a língua de sinais, ou seja, os códigos
que permitem a comunicação entre os pares de
determinado grupo é o código de linguagem, no
caso dos surdos os gestos, que garantem a comunicação efetiva e, desse modo, desenvolvem
competências e habilidades linguísticas e comunicativas (SKLIAR, 2004).
Dentro dessa comunidade, o grau de perda auditiva não é levado em consideração. O
que se considera é o uso da língua de sinais, o
sentimento de identidade grupal, o autoconhecimento e a identificação como surda, permitindo
percebê-lo como indivíduo capaz e participante
da sociedade, pode-se dizer, portanto, que existe um projeto surdo da surdez (SKLIAR, 2004).
Diante desses pressupostos, vale ressaltar que essa comunidade é formada somente
por surdos, aqueles que se envolvem ideologicamente são chamados de comunidades de solidariedade (SKLIAR, 2004). É necessário destacar, que apesar do poder dessa comunidade,
ela reflete e integra as forças do grupo externo:
ouvinte, por exemplo, a própria estrutura da língua de sinais mostra interferências linguísticas
por estar em contato com a língua oral.
A visão sociocultural sobre a surdez está
atrelada com os princípios dos direitos humanos
(ONU) regras de padrões e a Declaração de Salamanca , acima de tudo uma concepção sobre
o ser humano como uma pessoa igual, mas diferente. A maioria dos surdos não se identifica
especificamente como um grupo de deficientes,
no sentido pejorativo de incapacidade, portanto
sua luta tem sido objetiva, no intuito de remover
os obstáculos no seu ambiente, permitindo-lhes
alcançar direitos iguais como cidadão na sociedade (JOKINEN, 1999).

Dessa forma fica fácil analisar o conceito
da visão de deficiência dos próprios deficientes,
pois eles veem a “deficiência como uma parte
de si mesma, sendo que os obstáculos que eles
enfrentam residem no ambiente e não na própria
pessoa”. (JOKINEN, 1999, p.109).
Já surdo - cegueira diz respeito a pessoas
que têm a deficiência múltipla onde tem afetado
o órgão da visão e da audição, ambos ao mesmo tempo impedindo que um substitua o outro.
Uma pessoa surdo-cega, não é simplesmente
surda, ou somente cega esta tem afetadas duas
funções importantes do corpo que permitem seu
contato com o mundo externo. Existem 4 tipos
de surdo–cegueira (JOKINEN, 1999, p.109):
∙ Há pessoas que possuem a existência
de um resíduo auditivo e de um resíduo visual,
que seria o aluno que ouve e enxerga minimamente;
∙ Há pessoas que possuem a surdez total,
mas tem algum resíduo visual, que permite que
esta enxergue minimamente;
∙ Há pessoas que possuem resíduo auditivo e cegueira total não enxergando nenhum resquício de luz e,
∙Há pessoas que possuem surdez e cegueira totais (BRASIL/ MEC, 2020).
A surdo-cegueira é natural em pessoas
idosas com idades entre 65 e 80 anos, que adquirem a deficiência sensorial durante o tempo,
mas ela ocorre também em outras idades, em
acidentes grave, problemas genéticos como a
síndrome de USHER, onde uma das manifestações clínicas da doença é a surdez que se
manifesta logo nos primeiros anos de vida, e a
cegueira vem um pouco mais tardia (BRASIL/
MEC, 2020).
Todas estas características analisadas por
meio do conhecimento oferecido pela neuropsicologia, permite que se desenvolva uma educação mais justa, pois, por meio destes saberes,
aprende-se a respeitar as limitações dos alunos
surdo cegos, tratando-os como capazes, reconhecendo até onde eles podem ir no seu desenvolvimento (BRASIL/ MEC, 2020).
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A criança é definida por meio deste olhar
diferenciado pautado no respeito como sujeito
do seu processo de aprendizado uma vez que
ela constrói por si seus valores e regras no dia
a dia para que se dê às suas interações com
o mundo físico e social, onde a forma de fazer
a educação permite contemplar 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 (BRASIL/
MEC, 2020).
A este processo, aliam-se às qualidades
das execuções justificadas pela necessidade
funcional dos mecanismos de controle de movimento conhecidos por nós como psicomotricidade, necessários para desenvolver habilidades
e exteriorizá-las desenvolvendo o conhecimento. Os conhecimentos derivam de soluções de
problemas que podem ser utilizados por prazer
funcionais, ficando guardado na memória do indivíduo (BRASIL/ MEC, 2020).
O conhecimento é construído pela criança
numa complexa onda de interações com o meio
físico e social, promovido pela ação (NETTO,
2001). Encarar as potencialidades do indivíduo
e suas limitações quando se trata a deficiente
parte integrante do processo de aprendizagem e
envolve desafios que devem ser vencidos.

Os principais elementos da metodologia
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 (NETTO, 2001).
Assim, o aluno surdo-cego, poderá participar das atividades propostas mesmo não tendo
um amplo conhecimento ou prática do que se
busca ensinar. O professor deve definir as técnicas a serem utilizadas de diferentes instrumentos e procedimentos (NETTO, 2001).
Para analisar as propostas pedagógicas
e as estratégias metodológicas, desenvolvidas
pelos professores, a fim de se verificar o processo de inclusão dos alunos surdos na rede
regular de ensino, é preciso garantir a interação
professor ouvinte e aluno surdo em sala de aula.
Além destes pontos importantes, é necessário
que os professores além desenvolvam uma metodologia realmente inclusiva, utilizando-se da
adaptação curricular por meio de informações
que envolvam a neuropsicologia de forma a integrar o aluno com esta deficiência, é necessário
também que haja uma integração com o intérprete deste aluno, e que o professor conheça
minimamente as formas de comunicar-se com
ele, minimizando a distância que há entre eles.

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 (NETTO,
2001).
A proposta de aprendizagem do surdo-cego e a metodologia utilizada para trabalhar com
o surdo-cego não 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 (NETTO, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se por meio deste artigo que é possível as crianças surdas-cegas explorem
objetos que as cercam melhorando sua agilidade física desenvolvendo os sentidos e pensamentos, muitas vezes sozinhos e outras vezes em grupo, reconhecendo assim seu espaço e
o dos demais na sociedade.
Para conseguir o avanço esperado é necessário que a criança seja inserida no ambiente escolar, buscando ao mesmo tempo soluções, reflexões, análise e criação, considerando
as maneiras de ensiná-las, orientando seu desenvolvimento pautando-se na neuropsicologia.
Valendo-se destes pontos os professores devem buscar através 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 a criança receberá a proposta do professor
de alfabetizar favorecerá a construção da personalidade e dos saberes da criança, devendo
o professor estar atento 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 alfabetização para
o surdo-cego, bem como para todas as crianças, 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.
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ENSINO DE MÚSICA: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA A
EDUCAÇÃO
RESUMO: Este artigo tem origem na reflexão sobre a atual conjuntura da Educação que traz
uma novidade como componente curricular: o ensino da música. Também pretendemos,
numa perspectiva ampla, promover um “novo pensar” sobre qualidade de ensino e as
políticas públicas, sanando a necessidade de novas formações integrais dos educandos,
transformando-os em sujeitos críticos, protagonistas na transformação de sua realidade.
Para isso identificamos a essência do ensino da música como metodologia eficaz, revelando uma ferramenta fidedigna na construção de novos caminhos para a Educação de
Qualidade e mais humana, abrindo uma variedade de possibilidades e perspectivas para
os nossos estudantes. Somos chamados a compreender que o ensino de Música, tal qual
pretendemos apresentar neste processo de estudos, refere-se não somente a pequenos
projetos, ou até mesmo, indicativos de atividades diferenciadas, mas trata-se de uma
competência de ensino, ou seja, um enfoque cognitivo o qual deve ser lapidado para que
se torne um vetor resultante de melhores desempenhos dentro do contexto escolar.

Palavras-chave: Educação; Qualidade de Ensino; Música.
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INTRODUÇÃO

E

m 2008 houve uma novidade na educação brasileira no que diz respeito ao currículo escolar, a Lei 11.769/08 trouxe a obrigatoriedade do ensino de Música na
Educação Básica.
Normalmente quando temos uma nova proposta no ensino, há um tempo de adaptação
das escolas, havendo também dúvidas e questionamentos de professores e, porque não dizer, certas resistências a mudanças implantadas pelas vias da lei.
Este trabalho se propõe a discutir os desdobramentos da Lei 11769/08, que tornou o
ensino de música obrigatório na Educação Básica Nacional (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), especialmente pela novidade da lei e pela indecisão de quem e como será
desenvolvida a disciplina no currículo escolar. Também se pretende evidenciar a importância
da arte na formação humana como expressão e comunicação pessoal.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) temos que as artes em geral auxiliam
no desenvolvimento da expressão e comunicação pessoal, essenciais para o desenvolvimento humano.
Pode-se dizer que a música é um recurso didático e contribui na formação plena e integral da criança. O/a pedagogo/a ao utilizar a música em sala de aula vai inserir a criança
no mundo letrado e ao mesmo tempo o prazer de viver intensamente o jogo simbólico que é
essencial na educação infantil.
A criança ao aprender através da música poderá aprender a conviver com o outro, a
respeitá-lo e a ter uma proximidade harmoniosa com a educadora.
Nas atividades musicais a criança vai aprender a valorizar os mais variados gêneros
musicais, e ter a oportunidade de se autogovernar, aprimorar sua criatividade, vencer a timidez e ter novos conhecimentos do mundo social.
Sabe-se que a criança está sempre em movimento, suas ações, seus olhares estão o
tempo todo em constante interação com tudo à sua volta.
Ao propor a essa criança uma atividade musical ela poderá formular idéias novas acerca do mundo social, conviver com suas emoções e saber lidar com as situações pessoais
ou coletivas.
A partir desta reflexão inicial sobre os desdobramentos da implantação legal, discutir-se-á a ampliação na formação dos estudantes, em relação a sua expressão e comunicação
conforme indicamos, principalmente através da música, e da Arte de forma geral.
E é a partir desse pressuposto de questionar a implantação da Lei e como será desdobrada no cotidiano escolar e enaltecer o valor da formação humana pela arte é que foi
construída esta pesquisa bibliográfica.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

724

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

ANÁLISE REFERENCIAL DO ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO
Partindo da definição de música pelo dicionário Aurélio, “é a arte e ciência de combinar
os sons de modo agradável ao ouvido” é uma
linguagem de sensibilidade e do coração humano, ela envolve culturas diferenciadas, cada indivíduo tem sua maneira peculiar de tocar, cantar
e de organizar os sons musicais”. E completando desta definição,
A música sempre foi um dos principais veículos para avaliar o desenvolvimento da
personalidade e da sensibilidade de um
povo, justamente porque a música trata
espontaneamente costumes e tipos populares de cada época. (LIBORIO apud,
BRITO, 1989, p. 65)
[...] estudos feitos demonstram que as
crianças ainda no útero materno, gravam
as músicas que ouvem sons fortes, com
ritmo acelerado deixam o feto agitado. A
música suave transmite calma, levando a
diminuição do ritmo cardíaco do bebê. O
suave pulsar do coração da mãe transmite ao feto (Frank, 1983, p. 23).

Saviani (2000) nos diz que a educação
musical deverá ter um lugar próprio no currículo
escolar. Além disso, porém, penso ser necessário considerar uma outra alternativa organizacional que envolve a escola como um todo e que,
no texto preliminar que redigi para encaminhar
para a discussão do projeto da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, traduzi
através do enunciado do artigo 18 do anteprojeto, nos seguintes termos: os poderes públicos
providenciarão para que as escolas progressivamente sejam convertidas em centro educacional
dotados de toda a infraestrutura física, técnica e
de serviços necessária ao desenvolvimento de
todas as etapas da educação básica.
Tourinho (1998), ao debater o que representa a expressão Educação Musical, no juízo
presente do campo, adverte que existe uma distorção histórico-contextual entre a expressão e
seu efeito no exercício escolar.

“Esta expressão nasceu sustentada numa
ilusão de que pensávamos a música como parte
da educação escolar e que, integrada ao currículo, ela compartilharia de um projeto mais amplo e
abrangente que seria antes de tudo educacional.
(TOURINHO, 1998, p. 168).
Zagonel afirma que, com práticas sociais
muito diversificadas, a formação do ser humano
pode ficar relegada a segundo plano, caso não se
faça nada para inseri-lo em relações sociais ricas
e formadoras. Diante disso torna-se fundamental
analisar as condições formadoras da escola.
Neste trabalho a utilização da música favorece o contexto socializador da escola. A música não deve ser utilizada apenas em cenários
de festas ou comemorações cívicas. Deve estar
presente no dia-a-dia para incutir regras e valores
para uma boa convivência social.
Com o proposto por Loureiro (2001, p.26),
pensar no PCN é realizar uma análise fundamental e referencial para redimensionar o papel da
música e das outras artes na escola, e conceber
determinadas condições para que este ensino
possa exercer uma função significativa para o processo educacional de formação dos estudantes.
Para Cage (1985) a música acontece através de uma escuta sensível a qual deve gerar
sentidos e significados.
Segundo Mársico (1982 p. 24) afirma que
“O desenvolvimento musical como todo desenvolvimento humano, parte de experiências concretas
e aos poucos se orienta para o conhecimento
abstrato da linguagem musical”.
Pode-se dizer que o desenvolvimento musical é parecido com o desenvolvimento humano,
ou seja, para a criança aprender com a música
ela deverá ser motivada ao ato de aprender a conhecer.
Com isso, compreendemos que o trabalho
com música, dentro da realidade escolar, tornar-se-á importante, posto que seja através de um
currículo humanista, o que significa levar em conta, a “bagagem” apresentada por cada aluno,
suas vivências, experiências, valorizar suas habilidades e seu potencial criativo, integrando, sempre que possível, o conteúdo musical às demais
disciplinas, dando um critério interdisciplinar.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

725

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Segundo Snyders (1994, p. 57) diz que,
“há um prazer evidente na atividade musical”.
Para o autor o ensino da música pode fazer ouvir
e, portanto, se fazer ouvir.
Quando se propõe uma atividade musical
o educador/a deve ter em mente que os alunos
vão ouvir e desejam serem ouvidos. Nessa relação de escuta a criança vai desenvolver a cognição, a afetividade, a socialização com o grupo social e educadora. De acordo com Souza
(1996), encontramos que:
[...] pelo fato da Educação Musical tratar
das relações entre indivíduos e músicas,
ela divide necessariamente o seu objeto
de estudo com outras áreas chamadas
‘humanas’ ou ‘sociais’, entre elas a Filosofia, a Antropologia, a Pedagogia, Psicologia e Sociologia, Ciências Políticas e
História (SOUZA, 1996, p.82).

Confrontando com as palavras dadas em
entrevista pela Assessora de Comunicação da
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância – conforme citado por Loureiro (2001)
como vemos:
[...] a música atrai a criança, serve de motivação, deixa-a mais atenta e é um instrumento de cidadania, contribuindo para
a elevação de sua autoestima. A isso se
deve o grande número de projetos de
educação através da música no Brasil e
seu sucesso (LOUREIRO, 2001, p. 20).

Então, diante ao exposto, revelamos que
o ensino de música trata, não apenas de uma
atividade lúdica ou algo similar que desenvolva
o dinamismo ou ‘atrativismo’, dentro da escola,
ao contrário, trata-se de uma maneira de desenvolver cognitivamente e artisticamente o aluno,
mantendo-o motivado e disposto a construir juntamente com os profissionais da educação, um
processo contínuo de aprendizagem. Loureiro
(2001) revela ainda que:

[...] a razão que justifica o ensino de música nas escolas é oferecer a todas as
crianças, qualquer que seja sua aptidão,
a oportunidade de lidar com a música
e seus elementos, próprios de todo ser
humano: audição, expressão rítmica e
melódica, sensorialidade, emotividade, inteligência ordenadora e criatividade (LOUREIRO, 2001, p. 22).

O que nos apresenta a confirmação de
que existe veracidade na informação sobre a importância no ensino de música dentro de qualquer realidade escolar.
Neste sentido, reforçamos que nosso trabalho analisa estes aspectos da importância da
formação humana incluindo as artes e também
frisa o valor da implantação da Música como
componente no Currículo provocando neste
período provisório, uma “cobrança” de que se
cumpra a Lei 11769/08 por sua inestimável contribuição à formação integral das crianças e adolescentes.

METODOLOGIA DA PESQUISA SOBRE O ENSINO DE MÚSICA
Por se tratar de um tema muito novo no
cenário nacional, ou seja, a Lei foi implantada e
tem um tempo para entrar em vigor, nossa pesquisa foi bibliográfica, sendo que parte de nosso
referencial esteve pautado em documentos oficiais e algumas outras pesquisas isoladas que
falam da importância da música.
Embora o tema seja inovador pela novidade da Lei, este artigo é de revisão, ou seja,
preocupa-se em examinar artigos, livros e documentos já publicados.
Não há produções significativas ainda sobre a implantação da Lei, mas o trabalho pretende ser o indicativo que aponta para a falta de artigos na área. Este trabalho é classificado como
uma pesquisa qualitativa bibliográfica, pois pautou-se na revisão de literatura, de acordo com
André e Ludke (1986), e objetiva ao cientista
analisar as informações reunidas para explorar
novos enfoques sobre o problema de pesquisa.
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A música, além de tudo o que já foi dito,
ajuda a criança em outros aspectos muito importantes: aquisição da autonomia e de aspectos
psicomotores:
As rodas ou brincadeiras de roda integram poesia, música e dança no Brasil
recebem influência de várias culturas (lusitana, africana, ameríndia, espanhola e
francesa), é muito importante que “o/a
educador/a estimulem o brincar musical,
atento para ouvir e aproveitar as contribuições trazidas pelas crianças, dispondo-se, ao mesmo tempo a pesquisar e
resgatar – consigo, com seus familiares,
com sua comunidade, em publicações e
gravações - outros jogos e brincadeiras
musicais (BRITO, 2003, p. 126).

O maior problema que se percebe em
relação ao uso da música é seu descontínuo
uso de quando o educando vai para as séries
seguintes. Sendo assim, o fim a que se destina o
uso da música vai perdendo espaço importante
no ambiente escolar.
A criança dentro do ambiente de educação infantil, aprende muito com a ajuda da música como recurso didático e quando avança para
as séries seguintes não tem esse precioso reforço para ajudá-la a aumentar ainda mais seus
conhecimentos.
Diante disso, a continuidade do uso da
música na educação infantil, não só deve como
pode, continuar, levando-se em consideração
que o aprendizado de forma criativa marcará
toda a vida escolar da criança.

VISÃO DOS EDUCADORES SOBRE
EDUCAÇÃO MUSICAL
Neste ponto, se faz necessário definirmos
quais são, isto é, como são os pontos de vista daqueles que terão em suas mãos a função
multiplicadora de ministrar ou orientar a formação fundamentadora de música, suas principais
considerações e idéias expressas em diversas
pesquisas já realizadas por Loureiro (2001) e
Hummes (2004), sobre os vários profissionais
de ensino de música.

Dentre os principais indicativos, encontramos que, em ambos os autores, a visão dos
educadores tem muito a ver com a produção teórica e concepções explícitas, propriamente ditas, sobre o ensino de música.
É destacado ainda, que, conforme apresentado por estes autores, vemos primeiro o que
consideramos como educação, e após isso, destacamos os objetivos da educação e da educação musical e, então, visualizar a Música como
instrumento de viabilização da humanização da
Educação, paulatinamente, construindo um caráter dialogável. A partir de então, consideramos a
seguinte pauta:
Educar não é impor comportamentos
e conhecimentos; é amar e esclarecer,
convencer racionalmente, não incutindo
ilusões, mentiras, preconceitos, mas mostrando a verdade nas menores coisas e
permitindo o sonho na busca do inefável.
A educação é uma jornada plena de companheirismo e compreensão, de respeito mútuo, de verdade e liberdade (REIS
apud LOUREIRO, 1996, p.78).

Loureiro (2001) afirma também que os
profissionais do ensino de música, bem como
diretores e outros profissionais da educação,
em análise e pesquisa, concluíram que o ensino de música apresentou uma grande melhoria
em grandes conflitos da escola como problemas
com indisciplina e evasão escolar, o que apresenta um caráter contribuinte para a qualidade
na Educação.
A música tem o poder de “tocar” os corações das pessoas, sendo ela de origem natural como os cantos dos pássaros, do mar, das
ondas, da chuva, da brisa ou de instrumentos
musicais.
É um processo contínuo de construção
que envolve imaginação, percepção, sentimento, experimentação, imitação, criação, reflexão e
realiza movimentos de emoção. Assim, ABRAMOVICH considera que:
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A música não é só uma técnica de compor sons (em silêncio), mas um meio de
refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para
o mundo. Com sua recusa com qualquer
predeterminação em música, propõem o
imprevisível como lema um exercício de liberdade que ele gostava de ver estendida
à própria vida, pois tudo o que fazemos
(de todos os sons, ruídos, e não sons incluídos) é música (ABRAMOVICH, 1995,
p. 25).

Estes estudos, como citamos o de Loureiro (2001), demonstram que o componente curricular – música- se traduz em resultados positivos na formação humana.

A LEI 11.769/08 E O PAPEL DO PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA
Quando discutimos a educação musical,
faz-se necessário que destaquemos, paralelamente, o papel do educador, ou melhor, o papel
e a formação dos profissionais que atuarão com
ensino de música dentro das instituições de ensino.
Partilhamos um pouco da concepção horizontal de ensino tal como deve ser subjetivado
tais profissionais:
Não há mais professores; apenas uma comunidade de aprendizes. Isso é um exagero a fim de induzir à noção de que o
professor precisa continuar a aprender e
a crescer com os alunos. Naturalmente o
professor é diferente, mais velho, mais experiente, mais calcificado. É o rinoceronte
na sala de aula, mas isso não significa
que ele deva ser coberto com couraça
blindada. O professor precisa permanecer
uma criança (grande) sensível, vulnerável
e aberta a mudanças (SCHAFER apud
LOUREIRO, 2001, p.184).

A da Lei 11.769, de 18/08/2008 é uma lei
ordinária, lei comum ou habitual, neste caso proposta pelo Ministério da Educação (MEC) com a
assinatura do então Ministro da educação, Fernando Haddad.
Esta Lei alterou a LDB 9394/96 porque
dispensou a obrigatoriedade do ensino da música na Educação Básica, pois foi criada pelo poder Legislativo e depois votada, estando sujeita
a sanção ou veto presidencial.
No caso da Lei 11.769, houve uma mensagem, a 622, de 18/08/2008, que continha o
comunicado ao Presidente do Senado Federal
do veto parcial do Presidente da República ao
Projeto de Lei 2.732, de 2008 (Câmara dos Deputados), 330, de 2006 (Senado Federal) que
alterava a LDB 9394/96 para dispor sobre a
obrigatoriedade do ensino da música na educação básica.
O MEC manifestou-se pelo veto do Presidente ao artigo 2º do projeto de lei. O segundo,
vetado pelo Presidente Lula, acrescentava parágrafo único ao artigo 62 da LDB 9394/96 com a
previsão de que o ensino da música seria ministrado por professores com formação específica
na área, ou seja, indica, de certa forma, professores licenciados em música.
Uma das razões do veto está na questão
da música ser uma prática comum e social com
diversos praticantes sem formação acadêmica
ou oficial, especialmente em Licenciatura em
Música (há poucos cursos no Brasil).
Se a Lei limitasse o ensino apenas aos licenciados, nós não teríamos professores para a
disciplina e os profissionais (músicos de conservatório, músicos formados em escolas não formais etc.) estariam impossibilitados de ministrar
as aulas de música.
O artigo 3º ainda determina que os sistemas de ensino teriam 3 anos letivos para se
adaptarem às exigências estabelecidas nos artigos 1º e 2º da mesma Lei, sendo assim passa a
valer verdadeiramente a partir de 2012.

Na citação acima percebemos a qualidade do profissional que deverá atuar na escola
da atualidade, especialmente na área de música,
mas no caso da Lei 11.769/08 ainda não sabemos quem será este profissional no sentido de
sua formação.
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ANÁLISE REFERENCIAL DOS OBJETIVOS SOBRE O ENSINO DE MÚSICA
Normalmente, quando desenvolvemos
nossas atividades, seja ela de qualquer disciplina, terá maior eficácia quando a desenvolvemos
de forma motivadora e flexível, ou seja, quando
a realizamos utilizando-nos de recursos e ferramentas que forneçam condições benéficas aos
nossos educandos.
Pois bem, é neste direcionamento que nos
atentamos nesta etapa de nossa pesquisa. E,
confrontando nossas ideias com Martins (1996),
temos que:
[...] Tal perspectiva tem como base aspectos significativos que buscam a compreensão da relação dialética entre o conhecimento musical e a veiculação de ideias,
princípios e expectativas inerentes à sua
característica como modalidade de educação e cultura (MARTINS apud LOUREIRO 2001, 97-98).

Nos Referenciais Curriculares Nacionais
para Educação Infantil e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a música é apenas um elemento inserido na área de artes, ou seja, não há
uma proposta específica, isto indica que há uma
geração de professores que atuam na educação
Infantil e no Ensino Fundamental sem uma orientação sobre o ensino de Música.
Os objetivos do Ensino de Música, presentes no texto que deu origem à Lei 11.769, indica
que a música é um componente que faz parte
de uma prática social, portanto privilegia a socialização, além deste fator, a música no currículo
tem a função de desenvolver a sensibilidade, a
escuta, o acesso ao acervo musical da humanidade e, com isso contribuir para o desenvolvimento integral dos aprendizes.
Em nosso caso a música também deve
ser uma área de diversidade cultural, para que
o brasileiro conheça as possibilidades do fazer
musical tão diverso de seu país e também de
outros países.

DISCUSSÕES DAS QUESTÕES ENCONTRADAS SOBRE O ENSINO DE MÚSICA
O ensino de música mudará a realidade
escolar, pois ele trará uma nova visão dentro
desse espaço incentivando a aprendizagem dos
alunos. Desta forma contribuirá para a motivação da aprendizagem e ampliará o acervo cultural de nossos alunos.
A intenção não é formar músicos com a
implantação da Lei, mas sensibilizar pessoas e
tornar a música um instrumento de expressão e
comunicação humana.
Basicamente, compreendemos a efetividade do papel desse profissional, seja ele o músico
licenciado ou formado em outras instâncias, ou
outro profissional que ainda será definido para
atender à demanda da implantação da música.
E é nesse ponto, que surgem alguns pontos de
reflexão:
• Quem deve ser esse profissional?
• Como será sua formação?
• Ainda são questões que no momento
da finalização deste estudo, continuam
em aberto. Segundo Sekeff (1997) talvez este profissional possa ser definido
com este perfil:
O novo perfil de profissional deve envolver uma especificidade que transcenda a
mera habilidade técnica, exigindo sim, um
desenvolvimento amplo e contínuo que
responda às exigências do novo cenário
cultural e mercadológico garantindo autonomia a esse futuro profissional e viabilização das novas expectativas (SEKEFF,
1997, p.199).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao apontarmos nossas conclusões acerca da temática discutida ao longo deste artigo,
deve-se refletir sobre os dizeres de Loureiro (2001):
É preciso, em nome do resgate da alegria escolar, tomarmos consciência das
verdadeiras carências pedagógicas no domínio do ensino musical e projetar um
plano estratégico, transparente e inovador, que tenha objetivos claros e bem definidos que possam ser efetivados no cotidiano da vida escolar. Se o verdadeiro
objetivo é aproximar o aluno da música, levando-o a gostar de ouvi-la, apreciá-la
e compreendê-la, é preciso, com urgência, preencher o vazio musical no cotidiano escolar o qual, ao mesmo tempo, como num acelerando, deixa-se escapar
aos nossos olhos, e como um allargando, deixa-se escapar aos nossos ouvidos
(LOUREIRO, 2001, p.211 – grifos originais da autora).
Queremos então, diante de todo o exposto, concluir sobre favoritismo em relação ao
Ensino de Música como disciplina independente, diante a uma realidade escolar, em seus
mais diferenciados graus, como componente curricular essencial para formação cultural do
brasileiro,
Em educação musical vem se preocupando em desenvolver uma prática científica voltada para a compreensão do fenômeno musical, ou melhor, buscando
compreender o entendimento das relações entre o ser humano e a música, a
partir dos modos de apropriação e transmissão (LOUREIRO, 2003, p.93)
E, ao defender, queremos apontar sobre a valorização dos profissionais (educadores)
do ensino de música, bem como os estudantes, que, através deste ensino, poderão se tornar seres cada vez mais íntegros, humanos em seus processos de formação, expressões
culturais e idéias, autônomos e flexíveis, sendo capazes de buscar ao longo de suas vidas,
maiores fontes de conhecimento e de compreensão da música como forma de expressão.
E, de fato, como indica Loureiro (2001), “Não podemos permitir que a música se cale
nas escolas brasileiras”. Este artigo não esgota a possibilidade de pesquisas sobre a questão, ao contrário, indica fortemente a necessidade de mais pesquisas na área, inclusive após
o término do tempo disponível às escolas para adaptarem-se à Lei 11.769/08.
É extremamente importante a postura do educador e a qualidade do vínculo estabelecido, para que propicie um elo que mantenha a criança ligada à construção do conhecimento.
Problemas no processo educativo existem, mas é preciso coragem para
admiti-los. Isso já será um passo dado em direção a uma nova prática pedagógica.
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A COMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRAÇOS E CORES
RESUMO: O presente Artigo tem por objetivo analisar e compreender como se dá o processo de comunicação por meio de traços e cores no desenho na infância. 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 Furth (2004), Lowenfeld & Brittain (1977), Vygotsky (2001), Gonzaléz & Mello
(2014), Jung (1981, 1987, 2006), Mèredieu (2006), Brasil (1998, 2006), Ferraz & Fusari
(1993), Hanauer (2011) dentre outros que pesquisam sobre o desenho na Educação
Infantil e sua importância no desenvolvimento das crianças. É possível por meio da manifestação simbólica dos desenhos proporcionar uma leitura crítica, terapêutica, cognitiva,
diagnóstica em seja possível por meio do desenho estabelecer a comunicação com a
intersubjetividade humana.

Palavras-chave: Desenho; Comunicação; Traços; Cores; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

s desenhos trazem na sua essência muitas histórias, desejos, medos, alegrias,
frustrações, sonhos, utopias, encantos, desencantos isto tudo está contido nos
traços, nas formas, nas cores e, cabe a cada profissional saber olhar, descobrir
e valorizar esses conteúdos contidos nesta linguagem.
O desenho na infância pode ser um canal de comunicação entre a criança e seu mundo exterior que, no início, o que se vê e se percebe é um emaranhado de linhas, traços leves,
pontos e círculos, que, muitas vezes, se sobrepõem em várias demãos.
Anos depois, se verifica uma cena complexa, com edifícios e figuras humanas detalhados. Os rabiscos ganham complexidade conforme os pequenos crescem e, ao mesmo
tempo, impulsionam seu desenvolvimento cognitivo e expressivo.
Toda criança desenha. Pode ser com lápis e papel ou com caco de tijolo na parede.
Inicialmente, a criança desenha pelo prazer de riscar sobre o papel e pesquisa formas de
ocupar a folha.
Com o tempo, a criança busca registrar as coisas do mundo através do desenho e,
assim, observamos como a criança se relaciona com a realidade e com os elementos de sua
cultura e como traduzem essa percepção gráfica.
Uma das principais funções do desenho no desenvolvimento infantil é a possibilidade
de representação da realidade. Trazer os objetos vistos no mundo para o papel é uma forma
de lidar com os elementos do dia-a-dia como forma de se constituir um canal de comunicação entre a criança e o mundo que a cerca.
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DESENHO INFANTIL – COMO A
CRIANÇA SE COMUNICA POR MEIO DE
TRAÇOS E CORES
Ao se refletir sobre o desenho se necessita de uma linha teórica dada na Arteterapia
como Jung – criador da Psicologia Analítica que
se posiciona com relação ao desenho, ao consciente e ao inconsciente isso é extremamente
importante para que se saiba as coisas se se
conhece e as coisas que são renegadas (JUNG,
1981).
O desenho infantil é uma linguagem que
a criança utiliza para se comunicar, seu vocabulário são linhas, traços e cores. A criança no
desenho traz inconscientemente vários conteúdos para os desenhos. Jung (2000) considerava
os desenhos como portadores de símbolos do
inconsciente, ou seja, as coisas que estão nas
nossas sombras.
Para Ferreira (2008), o desenho se constitui em uma forma de a criança fazer o seu registro artístico, ela expressa por meio de sua
espontaneidade , imaginação e criatividade o
desenho que comunica por meio dos traços
e cores que nos sensibilizam e nos prometem
como são constituídas as relações e as formas
de ver e estar no mundo.
Para Hanauer (2011), afirma que o desenho é uma forma de instrumento de linguagem
que interfere na forma de ver e estar no mundo, ou seja dá à criança e/ou adulto uma forma
de se colocar por meio dos traços e cores e
espelhar os seus sentimentos, suas decepções,
suas alegrias, seus sonhos, recordações, imaginações, medos, desejos e tantas outras coisas.
Segundo Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil – RCNEI, é
[...] por meio do desenho a criança cria e
recria individualmente formas expressivas,
integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, que podem então ser
apropriadas pelas leituras simbólicas de
outras crianças e adultos (BRASIL, 1998,
p. 93).

A criança precisa alcançar por meio de
estágios e/ou etapas na sua psicomotricidade
para estar pronta e conseguir se comunicar por
meio do desenho. Portanto, psicomotricidade
compreende a base para que a criança possa
desenvolver sua aprendizagem.
Isso significa dizer que é preciso que a
criança consiga pegar no lápis, para que tenha
noção do espaço, para que tenha noção de tempo, para que tenha noção do seu esquema corporal (BRASIL, 1998).
Apresentaremos de forma breve o que a
criança precisa ter para que possa se comunicar
por meio do desenho:
• Tônus – Seria a ação nervosa que envolve a ação de diferentes músculos
que podem ser estados de repouso ou
atividade;
• Esquema Corporal – Conhecimento e
representação do seu corpo;
• Imagem Corporal – Representação
que temos do nosso corpo, ele é construída ao longo do nosso desenvolvimento, depende das vivências;
• Orientação Espacial – É a capacidade
que nos possibilita fazer a relação entre nós e as coisas que pertencem ao
mundo;
• Orientação Temporal – É a capacidade
de nos situarmos em relação aos diferentes acontecimentos da nossa vida,
refere-se ao antes e depois (BRASIL,
1998).
Todos os desenhos devem ter suas etapas levadas em consideração a comunicação
que se dará por meio de traços e cores.
1.
Realismo Fortuito – O reconhecimento das formas que desenha, não tem a
intenção antes de realizar o desenho. Nomeia
seus desenhos (2 anos). O traçado é mais importante. O movimento motor da criança é mais
importante do que a intenção do desenho.
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2.
Realismo Fracassado – Produções
diversas, sempre busca representar algo que conhece, mas as suas produções, por vezes, não
são satisfatórias. A criança acreditava ser possível fazer tais traços e o desenho ficaria lindo. Insatisfeita quer amassar, rasgar, fazer outro, uma
vez que não está contente com a sua produção.
3.
Realismo Intelectual – Representação dos desenhos fazendo o que sabe sobre um
objeto e não necessariamente o que vê (4 anos).
4.
Realismo Visual – Final do grafismo infantil e início da produção adulta (BRASIL,
1998).
O que se pode observar no desenho, na
produção feita se percebe onde fica cada elemento que a criança desenha e qual a posição e
quanto são os elementos vão estar dispostos no
desenho (BRASIL, 1998).
A criança ao fazer o uso do desenho irá
proporcionar várias simbologias que necessitam de um estudo aprofundado para entender,
compreender porque determinado elemento está
onde este e o que significa no momento em que
se entra no desenho e aí perceber que tipo de
sentimento o desenho desperta, por exemplo,
alegria, tristeza, admiração, espanto e assim por
diante:
A criança reflete continuamente suas impressões do meio circundante. E, como
vimos, sua compreensão do real faz-se
por meio de uma inter-relação dessas
impressões com as coisas percebidas.
Essas percepções podem se relacionar
com uma posterior representação, ou não
(FERRAZ & FUSARI, 1993, p. 63).

As cores são de extrema importância no
desenho e onde estão colocadas no desenho,
por exemplo, se a criança usa a cor vermelha
em uma roupa de criança tudo bem, no entanto,
se utilizar a cor vermelha para o rosto de uma
criança há que se preocupar ou ligar o sinal de
alerta uma vez que se sabe que o rosto de uma
criança não é vermelho a não ser que esteja
com raiva, com calor, com dor ou algum mal-estar (FERRAZ & FUSARI, 1993, p. 63).

A variação das cores é importante no desenho, mas a preocupação é física, ou seja, se
a criança tem todos os lápis para serem usados
no seu desenho e por meio disso se percebe a
sua predileção por determinadas cores ou não.
A Base Nacional Comum Curricular –
BNCC ressalta, no campo das experiências
“traços, sons, cores e formas” diferentes manifestações artísticas como pinturas, colagens, desenhos, gestos, traços dentre outras que contribui para que as crianças desenvolvam o senso
crítico [....] (BRASIL, 2016).
Outra coisa que é necessário perceber é a
temática do desenho, isto é, perceber se a criança cria ou é dado por alguém o tema do desenho. A criança recorre sempre ao mesmo tema?
Quando o tema é muito incisivo, toda vez ela faz
sempre o mesmo tema: a criança está pedindo
socorro, está pedindo ajuda. Daí a importância
de perceber a variabilidade dos temas ou quanto
ela mantém o mesmo tema (BRASIL, 2016).
Jung (1987) acredita que a consciência infantil não está totalmente desenvolvida e encontra-se ligada a parte da psique dos pais; dessa
forma, conteúdos psíquicos maternos e paternos
podem afetar a criança e gerar um processo que
poderá precisar de uma terapia que irá dispor
de ferramentas e instrumentos específicos possibilitando uma compreensão melhor do contexto onde a criança apreende e expressa os seus
sentimentos.
Este contexto pode ser por meios do desenho que comunica por meio de suas cores,
de seus traços, de suas formas, de seus traços
e vai revelando o que há de mais profundo sem
seu inconsciente que na maioria das vezes está
presente nos traços e cores (JUNG, 1987).
Jung (2000) afirma que existem arquétipos são formas universais básicas da vivência
humana. Os arquétipos nada mais são do que
possibilidades infinitas que os seres humanos
têm de forma igualitária. Esses arquétipos são
como matrizes, uma raiz de comportamento comum a todos os indivíduos.
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As garatujas são as primeiras representações gráficas que a criança faz. Essas garatujas
começam a acontecer e tudo o que a criança
tem na mão pode ser um lápis, qualquer coisa poderá se tornar um suporte, então, nessa
época é possível encontrar portas pintadas, sofás pintados, cadeiras, paredes, porque para ela
tudo é suporte (JUNG, 2000). A criança irá utilizar nas garatujas:
•Movimenta o corpo todo;
•Traz para os desenhos o que ela imagina;
•Traz para os desenhos os seus conhecimentos;
•Ocupará quase todo o espaço que tem;
•Se encanta com o que faz;
•Traz registros do seu estado emocional;
•Não tem objetivo nenhum ao desenhar;
•Utiliza várias direções (JUNG, 2000).
Quanto mais feliz a criança estiver, mais
cores ela irá utilizar no desenho. “O que sua
boca não diz, sua mão desenha.” A representação dos desenhos trás os sentimentos, as emoções, de maneira inconsciente, pois a criança
tem dificuldade de se comunicar verbalmente
quando pequena.

a criança traga próximo aquilo de que gosta ou
afaste o que não gosta.
É possível a criança que não é só um ser
biológico, mas um ser de relações que possibilitam a compreensão e o desenvolvimento das
pessoas no seu processo de ensino aprendizagem (GONZÁLEZ & MELLO, 2014).

Mèredieu (2006), chama de grandeza
afetiva quando a criança desenha maior aquele
elemento que mais gosta ou o que tem medo.
Assim como o espaço emocional faz com que

Apresentaremos um Quadro que representa o estudo que estamos fazendo ao perceber
que a criança se comunica por meio de traços
e cores:

Isso possibilita ao ser humano se humanizar a partir da transformação da natureza, da
criação da cultura e do contexto social possibilitando o desenvolvimento da consciência, pensamento, linguagem e, ao mesmo tempo, da humanização que se dá por meio das relações dos
seres humanos em sociedade.
Na criança não só lhe são inatas as funções fisiológicas, mas as outras funções
com pensamento, consciência, linguagem
etc., são resultados da sua própria atividade concretizada no trabalho por meio
da mediação dos instrumentos, das ferramentas e da ação objetiva e concreta
do adulto (GONZÁLEZ & MELLO, 2014,
p. 27).
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Ao olhar os desenhos feitos de frente têm
significação, o que está do lado esquerdo pertence ao passado do ser humano, tudo o que
está do lado direito pertence ao nosso futuro e
tudo o que está no centro pertence ao nosso
presente.
No passado o ser humano pode trazer recordações, no futuro pode projetar os sonhos e
pode trazer a imaginação para o tempo presente. Esses desenhos que são feitos só na parte
de cima da folha, na parte superior por crianças
e/ou adultos são chamados de pensamento do
intelecto e constituem de extrema significância
para a criança e/ou adulto (recordação, imaginação e sonhos).
Quando a criança deseja no meio do desenho, ou no meio da folha a criança está se
colocando, então, seria o seu egocentrismo aflorando, ela trará e fará os desenho na esquerda, seriam os laços de origem (papai, mamãe,
primos, tios, dindos, ou seja a origem de sua
família) e do lado direito seria o futuro (passear,
visitar, viajar, tudo que imagina para o seu futuro
e/ou o que vai ser quando crescer).
Esses desenhos feitos na parte média do
desenho ou da folha são chamados de realidade
e naturalidade. Quando a criança desenha no
meio, a criança está colocando sua insegurança,
do lado do passado a criança traz o(s) seu(s)
medo(s) e, do lado do futuro a criança traz o(s)
seu(s) desejo(s). Esses desenhos feitos na parte
inferior do desenho ou da folha são chamados
desenhos do inconsciente.
Logo, qualquer desenho pode estar localizado em algum quadrante do quadro que possibilita a interpretação dos desenhos que pode
estar no meio (presente), na esquerda (passado) e na direita (futuro) que se transformam em
simbologia que se pode aproveitar e interpretar
nos desenhos feitos pelas crianças e/ou adultos,
Portanto, as habilidades cognitivas e as
formas de estruturar o pensamento do indivíduo não são determinadas por fatores
congênitos. São, isto sim, resultado das atividades praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se
desenvolve. Consequentemente, a história
da sociedade na qual a criança se desenvolve e a história pessoal desta criança são
fatores cruciais que vão determinar sua forma de pensar (VYGOTSKY, 2001, p. 9-10).

Na Educação Infantil, a criança comunica
e expressa por meio das suas experiências ressaltando que na Arte, o desenho se apresenta
como meio de expressão, exaltação dos seres
humanos que vivem em sociedade. Essa é uma
experiência que se dá no processo de aprendizagem por meio da qual se desenvolve relações
e concretizam pensamentos (LOWENFELD &
BRITTAIN, 1977).
A arte desenvolvida no desenho é reflexo individual e há que se ressaltar que em um
desejo quando vemos as portas abertas isso demonstra que quem desenhou está aberta para
o mundo que a cerca, para novos sentimentos,
em busca de novos conhecimentos, assim como
as portas fechadas dificultam o acesso à casa
e ao estar fechado para o novo para as novas
possibilidades.
As janelas simbolizam a forma como a
pessoa vê o mundo. As janelas redondas podem
simbolizar a receptividade semelhante ao nosso olhar para o mundo, o olhar da consciência,
quando quadradas podem trazer o significado
da receptividade terrestre (JACOBI, 2012).
As folhagens frondosas são muito importantes uma vez que dão a ideia de que as
folhagens são muito importantes, as árvores
frondosas podem significar muita imaginação e
criatividade, que se expande no seu universo,
que floresce para vida. Já as árvores frondosas,
podem significar pessoas mais reservadas.
Há também as árvores, os nós e os ninhos.
Os nós das árvores podem significar algum nó
na nossa vida, já o ninho busca pela proteção,
ou seja, a criança ainda quer permanecer no ninho, no entanto, já está pronta para voar.
Segundo Furth (2004), o nó, cicatriz no
tronco de uma árvore remete ao um trauma ou
até mesmo em uma terapia o paciente expor ao
terapeuta sua doença, uma vez que o inconsciente se expressa pelos desejos e comunicação com suas cores, traços e rabiscos. Cabe ao
paciente ressignificar as questões emocionais
associadas a partir da constatação dos sintomas e de suas queixas caso estejam presentes
e expressos no desenho (RAMOS, 2005).
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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 concretiza a comunicação por
meio dos traços e cores no desenho.
O referencial teórico se baseou na análise
de artigos, documentários, produções científicas
que discutem, refletem por meio do pensamento
de Furth (2004), Lowenfeld & Brittain (1977),
Vygotsky (2001), Gonzaléz & Mello (2014), Jung
(1981, 1987, 2006), Mèredieu (2006), Brasil
(1998, 2006), Ferraz & Fusari (1993), Hanauer
(2011) dentre outros que pesquisam sobre o desenho na Educação Infantil e sua importância no
desenvolvimento das crianças.
O desenho favorece a ampliação dos aspectos afetivos, sociais, emocionais, culturais,
cognitivos, motores das crianças e possibilita
novas descobertas no desenvolvimento da autonomia ao expressar os seus pensamentos e
desejos por meio dos desenhos. “O desenho
é para a criança um campo imaginário em que
ela poderá desenvolver a imaginação criadora”
(FERREIRA, 2008, p. 21).
Há que se considerar que cada desenho
tem suas características próprias que vão de encontro a autoria da criança e/ou do adulto que
independe ou que extrapola a idade, o modo de
vida, a posição social, o modo de vida de cada
e que revela o lugar em que o ser humano está
inserido no mundo e por meio do qual busca
ressignificar sua existência humana (FERREIRA,
2008).
A leitura dos desenhos possibilita ao leitor, ao terapeuta, ao educador compreender a
percepção que a autoria tem sobre a sociedade
e sua visão sobre o mundo que a cera, assegurando que são produtos do meio e de sua
cultura que vão se expressando a partir de suas
experiências que vão dando aos desenhos, traços e cores possíveis caminhos de intervenção
(LOWENFELD & BRITTAIN, 1977).

Sem sombra de dúvida,
[...] o desenho expressa significados compartilhados socialmente, porém os sentidos que o autor atribui ao desenho produzido somente podem ser compreendidos
com as explicações da criança sobre o
que produziu. Por meio da verbalização
sobre o desenho é que se podem obter
informações significativas sobre o contexto histórico-cultural em que a criança vive
e como o significa (NATIVIDADE; COUTINHO & ZANELLA, 2008, p. 9).

Por meio do desenho a criança expressa
suas fantasias, seus medos, seus desejos, seu
futuro, suas paixões e sua realidade e também,
o que está subjetivo no seu ser, em íntimo profundo externando o que e como vê a realidade
que o cerca.
Como a criança desenha o que significa
da realidade pode-se dizer que, ao desenhar, ela objetiva a sua subjetividade, a realidade tal como a significa, significação
essa por sua vez constituída a partir do
muitos outros com os quais convive/~dialoga e dos sentidos que circulam nesses
contextos. Sendo assim, compreende-se
que o desenho expressa não apenas fantasia, mas também aquilo que a criança
se apropria e o que ela significa na realidade [...] (NATIVIDADE; COUTINHO &
ZANELLA, 2008, p. 15).

Portanto, compete a quem lê o desenho
por meio das representações, por meio das ilustrações, por meio dos traços e cores compreender e perceber o que se expressou por meio do
desenho e considerar as vivências do convívio
da criança com essa prática que vai revelando e
vai dando pistas não só de como ela vê mundo,
mas como se projeta, como se lança e como
desenvolver suas relações sobre a produção de
arte a que têm acesso, assim como seu potencial de refletir sobre ela (BRASIL, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível termos crianças que não gostam de pintar? Vivemos em um mundo colorido,
quando se percebe que a criança não quer pintar um desenho isso demonstra que faltar à
criança dar um colorido à vida. Isso demonstra que a criança não está feliz, se não está feliz,
por que vai pintar?
As cores, os traços estão ligados às emoções. Existe uma preocupação exacerbada
com a cor preta, o que se deve ter claro é que o preto e o branco se constituem na junção
de todas as cores.
Para os chineses o preto é a cor da alma, a cor da ligação com o sagrado, com o infinito, portanto, em cada cultura ele tem uma referência, diz alguma coisa, mas o preto não diz
necessariamente que a pessoa está depressiva, não é peso, assim como não existe cor de
pele, ou seja , não há essa especificidade.
O desenho pode ter sua autoria na infância ou na fase adulta comunica, transgride,
revela, oculta, ressalta, aguça a imaginação, crítica, reflete, extrapola, ressalta, inibe, protege,
esconde, explicita, comunica, expressa e quer ser um instrumento de ensino, de aprendizagem no aprendizado do ser humano que se inicia na pré-escola e se estende por toda a vida.
Quando mais prazerosa for essa atividade, esse ato, assim como quanto mais cedo
isso vir a ocorrer, mais cedo a criança se tornará independente e revelará seus sentimentos,
angústias, desejos, utopias e deixará de ser adulto com problemas que não viveu ou que
precisa voltar a viver fases que foram anuladas, queimadas, não experienciadas que fazem
falta nos projetos e na própria evolução e maturidade humana.
O ato de desenhar é um ato criador onde as histórias são expressas em desenhos por
meio de traços e cores na cultura e no meio social que estão inseridos seus autores cuja
autoria representam casas, familiares, brinquedos, frutas, animais lugares, convívio, desejos,
sonhos e utopias. Concluo com a seguinte afirmação que recebi de uma professora: “Se
uma criança te der um desenho, guarde-o como se fosse um tesouro, porque ela está lhe
concedendo o acesso à sua alma.” Toda criança é artista. Porque será que a criança cresce,
o artista morre?
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS
RESUMO: O artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de analisar as
práticas pedagógicas para inclusão dos alunos com Transtorno do Espectro Autista –
(TEA) na fase da alfabetização. Uma abordagem será criada sobre a inclusão do autista
na alfabetização, o professor em sua prática pedagógica precisa criar meios que possibilitem uma interação de qualidade, promovendo adaptações, análises, e flexibilizações
significativas aos alunos de inclusão. A apropriação do sistema da escrita pelos alunos
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma forma de facilitar a sua comunicação,
dificuldade peculiar do transtorno. Assim, este estudo teve como objetivo investigar e descrever o processo de alfabetização de um aluno com TEA inserido em uma classe comum
do ensino regular, observando-se as estratégias utilizadas pelo professor no processo de
alfabetização e o apoio colaborativo. Crianças autista possuem dificuldade em realizar as
intervenções de maneira colaborativa. Porém, pôde-se constatar um avanço no desenvolvimento da linguagem escrita pelo aluno autista.

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Inclusão; Autismo.
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

743

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

INTRODUÇÃO

O

trabalho terá como tema as práticas pedagógicas inclusivas, para que possamos entender o processo de alfabetização e letramento de uma criança com
necessidades especiais, principalmente as crianças autistas, pois é essencial
para que o sujeito consiga interagir na sociedade, isso porque o código linguístico se constitui de signos arbitrários convencionados socialmente, utilizados para transmitir uma ideia
ou um ponto de vista, desenvolvendo comportamentos e habilidades de uso competente da
leitura e da escrita em práticas sociais.
Com as práticas pedagógicas é possível por meio da alfabetização e do letramento que
a criança se torna capaz de perceber e compreender as mais diversas situações de interação
que ocorrem na sociedade, conseguindo analisar crítica e reflexivamente a sua realidade,
bem como modificá-la, mesmo que a prática pedagógica seja inclusiva, pois é necessário
inserir as crianças com necessidades especiais de qualquer forma na alfabetização e na sociedade.
Nesta pesquisa busquei analisar a prática pedagógica com crianças que estão no processo de alfabetização, possuindo o laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo
ele um transtorno do desenvolvimento que se manifesta durante os três primeiros anos de
vida e pode afetar o desenvolvimento da linguagem, sociabilidade e habilidades de comunicação.
O objetivo do artigo terá como prioridade, investigar acerca de crianças com autismo,
pois nos últimos anos estão ocorrendo um aumento significativo em pesquisas científicas
sobre o assunto e por meio deste foi possível levantar elementos acerca do transtorno, em
especial na fase de alfabetização, entendendo que esta etapa é fundamental para a formação dos sujeitos, onde eles adquirem, por meio da leitura e da escrita, a sua emancipação,
fazendo diversas descobertas.
Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Lei n. 9.394
de 20 de dezembro de 1996, a modalidade de educação especial escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garante aos alunos um ensino pleno
e significativo, de modo que o docente faça a intervenção para que essa construção do conhecimento seja estabelecida para todos.
De acordo com a LDB (BRASIL, 1996) em seu art. 59, inciso III, ressalta a importância
da preparação adequada dos professores, como sendo um dos fatores fundamentais para
a inclusão, ao estabelecer que, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades educacionais especiais, “[...] professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns”
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ADOTADAS COM CRIANÇAS INCLUSIVAS
É perceptível que uma das maiores riquezas de um país é a educação de qualidade da
sua população, e o mais importante de tudo sem
dúvida é o processo de alfabetização das crianças, pois é a base de sua vida escolar, para que
sejam no futuro cidadãos, críticos, com opiniões,
porém, em algumas realidades brasileiras muitas vezes temos um resultado questionável, prejudicando a aprendizagem dos alunos.
O fato, é que no contexto escolar nacional
na atualidade, infelizmente, estão sendo formados alunos que apresentam muitas disparidades
em leitura e escrita, onde os alunos não sabem
ao menos interpretar e produzir textos, tendo
como consequência para o futuro, crianças com
dificuldades de aprendizagem.Segundo Garcia
(2001): “Crianças que a cada ano engrossam o
índice de analfabetismo, além de jovens e adultos que retornam à escola porque não se alfabetizaram em seus anos de escolaridade obrigatória” (GARCIA, 2001, p.11).
Diante desses fatos, acabamos nos deparando com alguns elementos, na verdade são
falhas existentes também porque o fato de saber ler e escrever ocorre de forma mecânica,
não tem significância, submetido a um processo
pouco reflexivo, priorizando a reprodução do conhecimento ao invés da sua construção. Segundo Soares (2003) menciona sobre a seguinte
perspectiva:
[...] teríamos que alfabetizar e letrar como
duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar
letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo
se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 2003, p.47).

As práticas pedagógicas são para beneficiar os alunos, essa apropriação que eles possuem, a partir da leitura e da escrita, depende
de muitos fatores, como as vivências que o aluno possui, o contato com o mundo das letras, os
estímulos que recebe de um adulto e o tempo
que cada indivíduo leva para aprender. Soares
(2003) confirma, que o processo é muito importante para que o sujeito possa desenvolver ao
máximo suas capacidades, na sua vida social e
cultural, sendo assim:
[...] a pessoa letrada já não é a mesma
que era quando analfabeta ou iletrada, ela
passa a ter uma outra condição social e
cultural não se trata propriamente de mudar nível ou de classe social, cultural, mas
de mudar seu lugar social, seu modo de
viver na sociedade, sua inserção na cultura sua relação com os outros, com o
contexto, com os bens culturais torna- se
diferente (SOARES, 2003, p.37).

O caminho que o aluno leva para desenvolver capacidades autônomas em seu contexto
social pode ser reconhecido em seus comportamentos e atitudes diante de situações em que a
escrita se torna uma ferramenta essencial para
as suas inserções e interações na sociedade
contemporânea.
Segundo Azenha (1998) e Ferreiro (2001),
um ponto primordial ao se tratar do desenvolvimento da criança, é a necessidade de percorrer
um longo caminho de estudos e praticar o ato
de ler inúmeras vezes e em diversas situações.
Nas teorias de Piaget, as autoras acreditam em mudanças significativas no processo
de desenvolvimento cognitivo, para alcançar determinados objetivos, tais objetivos fortemente
alicerçados nas teorias de Jean Piaget, no que
concerne à aquisição da escrita, ou seja, a criança, considerada com sua particularidade, passa
por um processo de construção de hipóteses
compreendendo a escrita como um sistema de
representação.
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Com isso o professor é o mediador desse processo, a autora, Ferreiro (2001) diz que
a criança deve percorrer quatro etapas da psicogênese da língua escrita, sendo conceituada
pelas hipóteses:
• Pré-Silábica;
• Silábica;
• Silábico-alfabética e Alfabética.
Na hipótese pré-silábica a criança passa
por uma tentativa de escrita, sua imaginação produz escritas próprias, como as garatujas, com
a intenção de passar para o papel algum tipo
de registro escrito, até porque não compreende,
ainda, que as letras representam sons (FERREIRO, 2001).
A hipótese Silábica é o nível onde a criança começa a estabelecer relações sonoras com
a grafia, ou seja, a criança atribui a cada som da
palavra uma letra, e assim faz associações.
Na Silábico-alfabética é o momento de
transição onde a criança não abandona a fase
anterior, mas começa a apresentar outras letras
e assim, conseguindo estabelecer uma maior
tentativa de acertos nas representações.
Na hipótese alfabética a criança já passou
os níveis anteriores e já tem um domínio próprio
dos caracteres do alfabeto, conseguindo fazer
o uso devido das palavras e suas respectivas
letras (FERREIRO, 2001).
Portanto, tais processos de compreensão
da criança possibilitam ao alfabetizador um impagável instrumento para reconhecer momentos
propícios de intervenção e da previsão de quais
são os conteúdos necessários para promover
avanços no conhecimento, considerando que
estes processos são específicos em razão da
individualidade de cada criança, seu desenvolvimento cognitivo e, por consequência, a construção do conhecimento em relação à escrita e
leitura (FERREIRO, 2001).

A DEFINIÇÃO DE NEUROTÍPICOS E
NEUROTÍPICOS
Com relação às definições existentes de
neurotípicos e neuroatípicos, obtemos tais instrumentos que possibilitam ao professor intervenções na aprendizagem citados anteriormente,
devendo se destacar dentre eles o conhecimento sobre os alunos Neurotípicos, que são alunos
onde não apresentam distúrbios significativos no
funcionamento psíquico, pois sua vivência, comunicação e interação interpessoal e intrapessoal são comuns. Conforme, Ortega (2008),
[...] é um termo que tenta salientar que
uma "conexão neurológica" (neurological
wiring) atípica (ou neuro divergente) não é
uma doença a ser tratada e, se for possível, curada. Trata-se antes de uma diferença humana que deve ser respeitada como
outras diferenças (sexuais, raciais, entre
outras). Os indivíduos autodenominados
"neuro diversos" consideram-se "neurologicamente diferentes", ou "neuroatípicos".
Pessoas diagnosticadas com autismo, e
mais especificamente portadores de formas mais brandas do transtorno (ORTEGA, 2008, p.477).

Com essa expressão Neuroatípico que
diz que o aluno apresenta distúrbios no funcionamento psíquico, os relacionamentos não são
típicos e as dificuldades com o mundo social é
prejudicada por ser diferente e ter dificuldades e
limitações atípicas dos demais (ORTEGA, 2008).
Entendendo que os alunos Neuroatípicos
nem sempre passaram pelas mesmas fases da
psicogênese da língua escrita ou aprenderam da
mesma maneira como os alunos neurotípicos.
Cabe ao professor uma flexibilidade para que
possa ensinar de forma a atender as peculiaridades dos seus alunos, obtendo maiores dados
possíveis para um registro formal e adequado
de cada criança em relação ao especialista para
uma avaliação precisa (ORTEGA, 2008).
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A HISTÓRIA DO AUTISMO
De acordo com Siluk (2012) o termo Autismo foi empregado pela primeira vez em 1943
pelo psiquiatra Leo Kanner que o nomeou inicialmente por distúrbio autístico do contato afetivo.
Entre as décadas de 50 a 60 foi evidenciado o termo “mães geladeiras” pelo psicólogo
Bruno Bettelheim, onde ele defenderia a ideia de
que o autismo poderia ser originado da indiferença da mãe pela criança, assim culpabilizando
os pais durante todo esse período.
O psiquiatra inglês Michael Rutter em
1979, classifica o transtorno autista em três critérios:
• Atraso e desvios sociais não só como função do retardo mental;
• Problemas na comunicação;
• Comportamentos incomuns tais como movimentos estereotipados, sintomas que
apareciam antes dos 30 meses de idade.
Com isso, após a essas descobertas, segundo Siluk (2012): "o conceito de autismo foi
se modificando ao longo do tempo, com base
em novos estudos, os quais identificaram diferentes causas, graus de severidade e características específicas” (SILUK, 2012, p.287)
Em 1952, publica a primeira versão da
Associação Americana de Psiquiatria (APA),
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM), cujo, sintomas do diagnóstico
de pessoas com esquizofrenia eram muito semelhantes com os de pessoas com autismo,
pois em 1980 ocorreu uma revisão denominada
DSM- III na qual foi acometido o termo Transtorno Autista, promovendo uma grande revolução fundamental para o diagnóstico do autismo,
onde se popularizou.
Em meados de 1990, tais transtornos foram incluídos nos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) no DSM IV, onde os mesmos
eram inseridos com os diferentes transtornos do
espectro autista, que apresentam em comum as
três principais respectivas características, são
elas:

• Habilidades de socialização;
• Comunicação e a
• Comportamental.
A história do autismo passou por várias
alterações onde o termo autismo atualmente
é chamado de Transtorno do Espectro Autista
(TEA) pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-V) que define:
O transtorno do espectro autista é um
novo transtorno do DSM-5 que engloba
o transtorno autista (autismo), o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett
e o transtorno global do desenvolvimento
sem outra especificação do DSM-IV. Ele é
caracterizado por déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na comunicação
social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividades (APA, 2014, p.809)

ESTUDOS REFERENTE AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – (TEA)
Estudos referente ao Transtorno Espectro
Autista, ainda, são recentes, o termo autismo,
passou por mudanças, atualmente é definido
pelas seguintes características compreendido
no Transtorno do Espectro Autista, a partir do
DSM- V:
O autismo se caracteriza pela presença
de um comprometimento severo e invasivo em três áreas do desenvolvimento:
habilidades de interação social recíproca,
habilidades de comunicação, e presença
de comportamentos, interesses e atividades estereotipadas. As formas como
se manifestam essas alterações variam
imensamente, dependendo do nível do
desenvolvimento e idade cronológica do
indivíduo (SILUK, 2012, p. 288).

De acordo com o a Organização Mundial
de Saúde (OMS):
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O autismo é definido pela Organização
Mundial de Saúde como um distúrbio do
desenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante. Sua incidência é de cinco casos em cada 10.000 nascimentos
caso se adote um critério de classificação
rigoroso, e três vezes maior se considerarmos casos correlatos, isto é, que necessitem do mesmo tipo de atendimento
(MANTOAN,1997, p.13).

Segundo Siluk (2012), reconhece a falta
de reciprocidade social ou emocional que pode
estar presente em não participar ativamente de
jogos e brincadeiras sociais tradicionais, pois
estes alunos, preferem atividades solitárias ou
que envolvam o outro apenas como instrumento
de auxílio para satisfazer a sua necessidade.
Pessoas com TEA demonstram em sua
comunicação atrasos ou prejuízos totais no desenvolvimento da linguagem, podendo existir a
incapacidade de entender perguntas ou orientações simples, a entonação, o timbre, o ritmo,
a velocidade ou a ênfase das frases podem ser
anormais.
Desta forma, Siluk (2012) diz sobre como
podem ser apresentadas algumas características da fala em relação a pessoas com TEA:
As estruturas gramaticais são frequentemente imaturas e incluem o uso estereotipado e repetitivo da linguagem (por
exemplo, repetição de palavras ou frases,
independentemente do significado; repetição de comerciais e jingles) ou uma
linguagem metafórica (isto é, uma linguagem que apenas pode ser entendida
claramente pelas pessoas familiarizadas
com o estilo de comunicação do indivíduo) (SILUK, 2012, p. 290).

Outra área comprometida é a comportamental, segundo Siluk (2012), é incomum no indivíduo que possui o autismo, este se refere aos
padrões restritos, repetitivos e estereotipados,
ou seja, o aluno poderá também obter atração
com o movimento em geral como as rodinhas
dos brinquedos em movimento, o abrir e fechar
de portas, ventiladores ou outros objetos com
movimento que possui giro rápido.

Algumas características são peculiares
no autista, onde os mesmos podem se apegar
intensamente a algum objeto inanimado, como
um pedaço de barbante ou uma faixa elástica,
porém, essa área do desenvolvimento é notada
que quanto mais rápido for diagnosticado a pessoa, melhor será sua qualidade de vida para o
futuro, pois com a devida intervenção ela receberá estímulos necessários para ter seu desenvolvimento potencializado.
Atualmente, de acordo com a LDBEN, de
1996:
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação: I –
currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específica, para
atender às suas necessidades (BRASIL,
1996).

O sistema de ensino que poderá assegurar a todos uma formação cultural e científica
para a vida pessoal, profissional e cidadã neste momento, onde a inclusão ainda não é vista
conforme deveria, precisa de uma privatização
a cultura em suas várias manifestações não devendo ficar restrita, é justo que todos possuam
uma educação inclusiva igualitária.
O sistema precisa receber alunos inclusivos não somente com a proposta pedagógica
de integrá-los ao meio social, mas de obterem
adaptações na estrutura escolar para atender
determinado grupo de crianças, pois é preciso
proporcionar a eles inclusão de qualidade de ensino igualitário, sem preconceitos ou ideologias,
dando-lhes condições de pleno acesso e participação nos conteúdos acadêmicos.
Segundo o autor, a educação inclusiva, assim, não deve desconhecer as diferenças, mas
proporcionar recursos para o cumprimento dos
objetivos escolares (CROCHÍK, 2012, p. 42).
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Infelizmente, ainda nos dias atuais, as escolas, em sua grande maioria, não atende o que
a lei prescreve, consequentemente todos são
afetados, até mesmo os que necessitam de um
atendimento pedagógico mais específico, como
os alunos com TEA.

COMO AVALIAR CRIANÇAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
As crianças com necessidades especiais,
também precisam ser inseridas na sala de aula,
como as outras crianças, e suas avaliações também precisam ser feitas pelos professores, pois
a perspectiva das avaliações são processos contínuos e também contextualizados, a trajetória é
diferente das outras crianças porém a referência
deve ser individual do aluno, onde não poderá
haver classificações ou comparações dos demais alunos (SOUZA, 2012).
Cada aluno com necessidade especial,
possui sua maneira singular de ser, cada uma
tem a suas peculiaridades em relação a produzir, a expressar seu conhecimento, mesmo porque cada diagnóstico é único, existem crianças
que são sempre estimuladas pela família, outra
nem tanto, existem crianças com síndromes severas outras menos, cada criança é de um jeito, é preciso respeitar a individualidade de cada
uma, sabendo trabalhar e avaliar todas elas, diferenciadamente, portanto, cada aluno precisa ter
uma avaliação diversificadas, pois a demanda é
diferente das outras, considerando as especificidades de cada um (SOUZA, 2012).
Um recurso importante para as crianças
com necessidades especiais atualmente, é o
PEI – Plano Educacional Individualizado, instrumento utilizado cada vez mais no contexto da
sala de atendimento educacional especializado,
mais conhecimento como sala de AEE, pois este
recurso pode se tornar muito importante em relação aos recursos de avaliações dos alunos.
Segundo Souza (2012):

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

Portanto, na perspectiva da educação inclusiva, a avaliação tem como referência, a individualidade de cada aluno, ou seja, não há comparação com outro aluno, ele é o seu próprio
parâmetro, por este motivo a avaliação é só dele,
e o objetivo é não classificar e nem selecionar.
Quando o professor vai avaliar seu aluno,
ele precisa primeiramente, analisar e elaborar
seu planejamento em relação à criança com
necessidade especial, o ponto de partida desta
avaliação é o próprio aluno, mas não olhar pontualmente, e sim fora do contexto, pois é preciso
acompanhá-lo em um processo para conhecer
sua trajetória individual e descobrir de que modo
é capaz de expressar melhor seu conhecimento.
Entretanto, não há um padrão de avaliação para a inclusão, deduz que cada um precisa
pensar em estratégias de avaliações diversificadas:
[...] possibilidades educacionais de atuar
frente às dificuldades de aprendizagem
dos alunos. Pressupõem que se realize
a adaptação do currículo regular, quando
necessário, para torná-lo apropriado às
peculiaridades dos alunos com necessi-
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dades especiais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável,
passível de ampliação, para que atenda
realmente a todos os educandos. Nessas
circunstâncias, as adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica
e as ações docentes fundamentadas em
critérios que definem o que o aluno deve
aprender; como e quando aprender; que
formas de organização do ensino são
mais eficientes para o processo de aprendizagem; como e quando avaliar o aluno
(BRASIL, 2002, p.33).

O professor da sala de AEE (atendimento Educacional especializado), precisa trabalhar
com seus alunos e com os professores lado a
lado, infelizmente muitas escolas não trabalham
ainda desta forma, pois alguns professores do
ensino regular, por falta de conhecimento ou até
mesmo comodismo, depositam a responsabilidade nos serviços de apoio do professor da sala
de AEE.

MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA
CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Segundo a (APA, 2014), o material pedagógico é todo recurso utilizado de forma adequada pelo professor dentro da sala de aula,
que faça com que o aluno, tenha prazer em aceitar, pois a finalidade da atividade é específica,
a educação inclusiva no brasil, pressente que
a diversificação de materiais pedagógicos para
alcançar um mesmo objetivo de ensino, é referência para a escolha ou para o desenvolvimento do aluno, baseado em todas as habilidades e
interesses (APA, 2014),
Cabe ao professor ter interesse em ajudar
o seu aluno, é dever de sua profissão, é preciso
ampliar as potencialidade cognitivas dos alunos
com necessidades especiais, pois mesmo com
poucos recursos, é possível oferecer boas alternativas para atender as peculiaridades de cada
aluno, o uso deles permite que os alunos sejam
capazes de expressar, elaborar perguntas, resolver problemas e se tornar mais participativos
dentro da sala de aula, até mesmo interagindo
com os demais colegas, pois permite assim uma
maior interação social (APA, 2014),

Muitos materiais pedagógicos são entregues pela Secretaria da Educação, são adaptados e muito úteis para as crianças, porém, muitas
vezes insuficientes para os alunos de inclusão,
que hoje em dia estão em maiores números nas
escolas regulares, o professor pode adaptar
também várias ferramentas, como a lupa, livros
vivos, cadernos com linhas mais escuras, objetos sonoros, lápis com engrossador, o alfabeto
ampliado e com textura, também podem ser trabalhados jogos pedagógicos que valorizam os
aspectos lúdicos das crianças, a criatividade e
o desenvolvimento de estratégias de lógica e de
pensamentos (APA, 2014).
Portanto, os materiais pedagógicos podem ser confeccionados pelos professores da
sala de recursos e devem obedecer a critérios
de tamanho, e cuidados específicos, como espessuras, peso e cor de acordo com a habilidade motora e sensorial do aluno, as sucatas são
bem aproveitáveis, as folhas coloridas, fotos e
gravuras, assim como livros didáticos e paradidáticos (APA, 2014).
Atualmente, infelizmente, a realidade do
professor é complexa, sempre trabalhando com
ausência de estrutura física, material, a ele é atribuído inúmeras responsabilidades em relação
ao aluno, condições estas que são limitantes e
desmotivadoras (APA, 2014).
Desta maneira, o professor precisa promover o conhecimento, preparando o aluno para a
vida, esta condição deve ser o fator motivacional
para o aprimoramento constante, de modo que
buscar o conhecimento necessário para que a
educação inclusiva seja efetivada é importante,
não somente como realização pessoal, mas sim
para a realização do aluno com necessidades
educacionais especiais e principalmente, pela
preservação de seu direito a uma educação de
qualidade (APA, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão que cheguei ao finalizar o trabalho com o tema sobre as práticas pedagógicas inclusivas, faz com que parâmetros de conhecimento e análises sejam refletidas, pois
nos dias atuais ainda é imaturo o recebimento de crianças inclusivas nas escolas regulares,
nota-se a imensa dificuldade em todos os sentidos, começando, com a própria família.
Como ensinar uma criança autista sem preparo algum dentro da sala de aula e sem
possibilidades de materiais, mobiliários, acessibilidade e auxiliar para que o processo seja
concretizado, pois esta pesquisa me proporcionou amplos conhecimentos sobre um dos
maiores desafios do contexto escolar, que é a inclusão.
Mesmo não contendo recursos diferenciados e específicos disponíveis na escola professores, conseguem pelo amor à profissão suprir as necessidades do aluno, em relação
ao desenvolvimento social, com materiais que já tem em sala, e com estratégias que visam
ampliar o desenvolvimento de seu aluno.
Ao pesquisar alguns autores citados no texto, percebe-se que o processo de alfabetização e letramento não ocorre da mesma forma entre os alunos como um todo, principalmente
no caso dos alunos com TEA, porque esse processo deve ser tratado a partir da individualidade de cada um e do estímulo que é concedido a ele, pois muitos alunos não recebem
estímulos algum, a família não possui estrutura para lidar com tais desafios, deixando muitas
vezes as crianças de lado, onde dificulta a socialização em geral.
É de se compreender que a interação do professor com o aluno e o aluno com o professor é de suma importância para o desenvolvimento pleno, tanto na área cognitiva, quanto
na integração social, pois, sabemos que a inclusão não ocorre apenas matriculando o aluno
na escola.
Há muitos desafios pelo caminho para se chegar a um resultado positivo, como ressaltado em toda a pesquisa. Além disso, destaco a importância da formação do professor
diante desse desafio que é a inclusão, juntamente com a própria escola, família e sociedade.
Juntos por todos.
Em 1994, a Declaração de Salamanca enfatiza de forma quase redundante que “educação para todos efetivamente significa para todos”. Requisitos, restrições e exceções são
inerentes à lógica da integração. Pois, na inclusão, todos têm direito à educação. E “todos”
significa todos. E não se trata só de acesso.
Com as práticas pedagógicas é possível por meio da alfabetização e do letramento que
a criança se torna capaz de perceber e compreender as mais diversas situações de interação
que ocorrem na sociedade, conseguindo analisar crítica e reflexivamente a sua realidade,
bem como modificá-la, mesmo que a prática pedagógica seja inclusiva, pois é necessário
inserir as crianças com necessidades especiais de qualquer forma na alfabetização e na
sociedade.
A Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência,
ratificada no Brasil com equivalência de emenda constitucional em 2008,
garante participação efetiva, sem discriminação e com base na igualdade
de oportunidades, para o pleno desenvolvimento do potencial do educando.
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A CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
RESUMO: A diversidade de sujeitos na EJA é uma característica central altamente definidora dos objetivos político-pedagógicos que os programas pretendem alcançar com diferentes grupos e comunidades. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se expressa, na
contemporaneidade, como um conjunto de desafios educativos que busca dar resposta
aos problemas decorrentes das desigualdades socioeconômicas, políticas e culturais que
afetam a humanidade em escala global. Desta forma, é importante que se questione o
sentido social do conhecimento e, na EJA, isto se torna fundamental quando se sabe que
os saberes ligados ao mundo do trabalho, às lutas sociais, às culturas de determinados
grupos sociais foram marginalizados, no qual deve ser oferecido uma proposta curricular
que possibilite a concretização de uma nova dinâmica para o currículo, tendo como intencionalidade a libertação do sujeito nos seus múltiplos sentidos, poderá contribuir para um
pensamento crítico, desafiador e relacional, e para uma mudança na forma de conceber
a construção de conhecimento na escola.

Palavras-chave: Construção do Conhecimento; Educação de Jovens e Adultos; Matemática.
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INTRODUÇÃO

D

entro da Educação de Jovens e Adultos (EJA) o ensino da Matemática é fundamental que se reflita não apenas sobre os conteúdos a serem ensinados, mas
também sobre as expectativas de aprendizagem, ou seja, o que se espera que
o estudante aprenda.
Isso é necessário para o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem,
garantindo-se o sucesso do mesmo.
O presente trabalho tem como objetivo geral verificar a matemática de forma construtiva
na Educação de Jovens e Adultos e objetivos específicos, relatar breve conceitos da modalidade da EJA e questionar formas da metodologia Matemática na EJA.
O trabalho traz como justificativa o cenário educativo atual que demanda conhecimentos e habilidades, sendo a Educação de Jovens e Adultos uma modalidade de ensino de pessoas que não puderam concluir na idade certa, já tem um conhecimento atribuído e necessita
de trabalhar questões do pensamento crítico e reflexivo das pessoas perante a sociedade.
Deste modo, como o professor da EJA pode ajudar a construir conhecimentos para
uma educação emancipatória?
A metodologia deste trabalho se pauta na pesquisa bibliográfica dentro dos temas de
matemática na EJA, letramento e construção do conhecimento. No decorrer do trabalho será
apresentado um breve histórico da Educação de Jovens e Adultos, como ainda, abordará
questões de uma educação construtiva.
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BREVE RELATO DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
Siqueira e Guidotti (2012) a Educação de
Jovens e Adultos (EJA) tem a função social de
assegurar a escolarização de sujeitos que, historicamente, foram excluídas do direito à educação, no qual, deve-se cuidar para não reproduzir
na escola as práticas excludentes da sociedade,
pois seu papel é justamente a formação de sujeitos capazes de intervir de forma crítica e reflexiva, problematizadora, democrática e emancipatória, com voz, vez e decisão na solução e
superação dos problemas e desafios à sua sobrevivência e existência.
Segundo Brasil (2012) a escola, em todos
os níveis, não pode concentrar-se apenas em
transmitir fatos ou informações, mas ela precisa
ir além e ensinar a pensar, raciocinar, criticar,
decidir e inovar, pois, educar significa, também,
elevar a consciência do estudante sobre sua situação pessoal, cultural e social. Significa, ainda,
construir, com os alunos, competências básicas,
o que requer uma reflexão pormenorizada sobre
os conhecimentos envolvidos nessa construção.
Logo, no caso específico do ensino da
Matemática, é fundamental que se reflita não
apenas sobre os conteúdos a serem ensinados,
mas também sobre as expectativas de aprendizagem, ou seja, o que se espera que o estudante
aprenda. Isso é necessário para o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem,
garantindo-se o sucesso do mesmo.
Desta forma, conforme Siqueira e Guidotti (2012), a escola deve compreender o sujeito
não apenas como aluno, mas como portador
de uma experiência cultural para tanto a escola
deve ser um espaço onde os jovens questione
condicionamentos sociais e desenvolva autoconsciência e solidariedade na relação com os
outros os docentes, nos quais precisam trabalhar com as experiências prévias dos estudantes
que estarão abertos para surpresas reveladoras,
colocando-se sempre em atitude de escuta do
outro na elaboração dos projetos escolares:

A diversidade de sujeitos na EJA é uma
característica central altamente definidora
dos objetivos político-pedagógicos que
os programas pretendem alcançar com
diferentes grupos e comunidades. Essa
diversidade se constitui segundo distintas características que se desdobram
principalmente em diferentes interesses,
buscas e vocações. A diversidade pode
ser etária (adolescente, jovem, adulto,
idosos); de gênero (homens, mulheres);
étnica (negros, mestiços, indígenas, brancos); cultural (agricultores, pescadores,
artesãos, operários), (PAULA; OLIVEIRA,
2011, p. 50).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA)
se expressa, na contemporaneidade, como um
conjunto de desafios educativos que busca dar
resposta aos problemas decorrentes das desigualdades socioeconômicas, políticas e culturais que afetam a humanidade em escala global
(PAULA; OLIVEIRA, 2011).
Nesse sentido é necessário que a escola
busque compreender o sujeito de aprendizagem
não apenas como aluno, mas como um sujeito
cultural portador de determinadas experiências e
perceba a necessidade de articular os currículos
com os espaços escolares tornando-os culturalmente significativos.
Desta forma, é importante que se questione o sentido social do conhecimento e, na EJA,
isto se torna fundamental quando se sabe que
os saberes ligados ao mundo do trabalho, às lutas sociais, às culturas de determinados grupos
sociais foram marginalizados, no qual deve ser
oferecido uma proposta curricular que possibilite
a concretização de uma nova dinâmica para o
currículo, tendo como intencionalidade a libertação do sujeito nos seus múltiplos sentidos,
poderá contribuir para um pensamento crítico,
desafiador e relacional, e para uma mudança
na forma de conceber a construção de conhecimento na escola (CARVALHO, 2011).
Carvalho (2011) questiona que nessa
perspectiva, a ampliação das oportunidades
educativas na EJA, para além de uma matriz curricular mínima e obrigatória, composta apenas
por disciplinas mais valorizadas socialmente,
além de um novo olhar sobre o currículo, con30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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trário ao conceito a suplência, tornam-se essenciais para que a modalidade possa cumprir suas
diferentes funções:
A conquista dos direitos educativos encontra na EJA um exemplo de luta e de
(re)criação de paradigmas educacionais.
A história da EJA nos revela um processo de avanços e recuos, tendo uma dinâmica específica a partir do século XX. Se
por um lado, é nesse período que o Brasil avança na consolidação de sua identidade e autonomia política e econômica
enquanto nação de vocação própria, por
outro, as lutas sociais também vão consolidando e conformando sua identidade
cultural (PAULA; OLIVEIRA, 2011, p. 15).

Deste modo, um grande conhecedor na
história da EJA é Paulo Freire, ele é tido como
um desbravador de uma educação apropriada
para pessoas jovens e adultas no Brasil, sistematizando, a partir de uma olhar atento sobre o
cenário político-educacional de sua época e a
necessidade dos alunos, um método de educação que tinha o adulto como centro da discussão, desencadeando um processo de libertação
e de conscientização dos educandos, assim,
Freire praticou a andragogia mesmo antes de o
termo se tornar conhecido no Brasil (SIQUEIRA;
GUIDOTTI, 2012).
Logo, a construção de conhecimento a
que todo ser humano tem direito precisa ser respeitada em sua amplitude e diversidade, pois
na EJA, em uma mesma sala de aula, estão
reunidos jovens, adultos, e idosos de idades e
gêneros diferentes, religiosidades, pertencimento étnicos, culturais, trajetórias de vida, saberes
acumulados, fazeres, especialidades vividas,
temporalidades, concepções, etc. (SIQUEIRA;
GUIDOTTI, 2012):
A Educação de Jovens e Adultos desta forma perpassa pela necessidade de
atender pessoas que por diversos os fatores não puderam ingressar no sistema
de ensino ou não deram continuidade aos
seus estudos, desta forma os alunos ingresso na EJA são em sua maioria jovens
e adultos trabalhadores (SIQUEIRA; GUIDOTTI, 2012, p. 33).

Conforme Siqueira e Guidotti (2012) os
alunos que procuram a EJA tem anseios em relação ao ambiente escolar associados com as necessidades diárias, a inserção social e a autonomia na vida, isto é, eles pretendem ampliar suas
chances no mercado de trabalho e sua participação em situações que requerem escrita, além
de elevar seu status social; suas falas remetem a
questões políticas, econômicas e sociais.
Os autores questionam que diante dessa
perspectiva na Educação de Jovens e Adultos
a ação pedagógica docente precisa ser repensada para que atenda efetivamente todos os
alunos; assim, o professor deverá estar comprometido em proporcionar um ambiente significativo de ensino e de aprendizagem que motive
a construção coletiva entre todos os alunos e
professores, construindo um ambiente atrativo,
problematizador e potencializador, que considere as particularidades e especificidades de cada
ser envolvido nesse processo.
A Educação de Jovens e Adultos dentro
do processo histórico tiveram muitas conquistas,
quebrando alguns paradigmas educacionais,
mas ainda torna-se necessário incentivar dentro
da construção educativa a diversidade de saberes para sua melhor participação na sociedade,
como cidadão reflexivo e crítico.
De acordo com Siqueira e Guidotti (2012)
por muito tempo, houve um silenciamento quanto à importância de discutir questões referentes
à inclusão social; assim, muitas pessoas passaram a ser excluídas do sistema educacional e
não eram bem-vindas nas escolas que ofertavam
um ensino formal, por serem muitas vezes desconsideradas, marginalizadas e avaliadas como
incapazes, sem ao menos serem consideradas
suas possíveis potencialidades.
Assim, é necessário compreender é que
muitas vezes a inclusão fica apenas do discurso, na garantia do acesso dos alunos na escola,
mas não ocorre uma reforma nas práticas da escola, a fim de proporcionar a permanência com
qualidade desses alunos em sala de aula, com o
objetivo da concretização de uma formação com
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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qualidade, valorizando a diversidade cultural dos
alunos e garantindo a eles o direito à cidadania,
ao reconhecê-los como seres sociais, assim ainda tem-se presente o fato da escola ainda produzir a exclusão de muitas pessoas (SIQUEIRA;
GUIDOTTI, 2012):
Pensar a inclusão social a partir da escola
é reconhecer a importância da diversidade em nossos ambientes educativos, reconhecendo o aluno como um ser ativo,
autônomo e com potencialidades. O que
não se pode é continuar a desconsiderar
a diversidade dos alunos, desvincular os
conteúdos das disciplinas com as realidades em que eles vivem, e também deixar
de reconhecer os limites, os ritmos, as necessidades e as diferenças de cada um
da turma (SIQUEIRA; GUIDOTTI, 2012, p.
34).

Conforme Siqueira e Guidotti (2012) por
consequência, as práticas pedagógicas em sala
de aula devem estar pautadas pelo planejamento das aulas e pela elaboração de atividades que
permitam que a potencialidade de todos os alunos
seja considerada e respeitada, sendo fundamental
que o professor tenha consciência de que sua formação deve ser um processo contínuo, a partir de
formações acadêmicas e também por meio das
reflexões de sua atuação como docente.
Siqueira e Guidotti (2017) coloca que é preciso lembrar sobre o processo de formação dos
sujeitos que não se limita apenas ao contexto escolar, nos quais os jovens têm contato com outros
agentes culturais e educativos, com a mídia os
meios de comunicação, com os grupos de identidade e a falta de articulações desses referências
extraescolares com os saberes curriculares pode
não corresponder com as expectativas dos jovens
em relação à aprendizagem e contribuir para a ausência de sentido em sua experiência escolar.
Segundo Brasil (2012) na atualidade a concepção de transferência de conhecimento vem
sendo abandonada, no qual o estudante da Educação de Jovens Adultos (EJA) não é mais considerado como uma “criança crescida”, pois quase
a totalidade desse grupo está inserida no mundo
do trabalho, com responsabilidades domésticas,
e são sujeitos que buscam essa modalidade de

ensino como um meio de melhorar sua condição
de vida.
Kowalski (2016) coloca que a Educação de
Jovens e Adultos lida com um público específico
que tem um histórico de exclusão ou falta de acesso aos sistemas escolares na idade apropriada sobre o qual ainda encontra-se pouco aporte teórico
que trate do seu desenvolvimento cognitivo.
Sendo comum lidar na EJA com pessoas
que apresentam certa resistência à estratégias não
tradicionais de ensino e com acentuadas dificuldades na aprendizagem, mas no entanto, a perspectiva de atribuir à idade do educando uma responsabilidade por eventuais dificuldades no aprendizado
não encontra respaldo em estudos, ou seja, as dificuldades da concepção de uma proposta pedagógica que considere a condição de “não-criança”
dos alunos não relacionam-se somente às limitações impostas pela estrutura e propósitos escolares.
Encontra-se ainda pouco suporte teórico
voltado às suas especificidades e sobre reflexões
acerca dos processos cognitivos na vida adulta:
É o caso de conhecimentos construídos
pelo estudante da EJA, ao longo da vida.
Em suas práticas cotidianas, ele constrói
conhecimentos que lhe permitem resolver
problemas específicos. Mas, como esse
conhecimento ainda é personalizado, ligado fortemente àquele problema específico, o sujeito se vê impossibilitado de resolver outros problemas pela mobilização
do conhecimento já elaborado (BRASIL,
2012, p. 23).

Brasil (2012) coloca que o papel da Matemática na Educação de Jovens e Adultos seria
permitir aos sujeitos dessa modalidade de ensino a “despersonalização” de seus conhecimentos, para que possam enfrentar desafios cada
vez mais amplos, e de forma paradoxal, pode-se
afirmar que, nessa modalidade de ensino, não
deve-se “ensinar” nada, mas sim permitir que
o estudante transforme seus conhecimentos em
ferramentas úteis para a elaboração de novos
conhecimentos.
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CONSTRUÇÃO MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Siqueira e Guidotti (2017) relata que a realidade hoje nas escolas é um saber fragmentado
no qual muitos professores ainda não conhece
seus alunos, as disciplinas não apresentam um
propósito em comum, sendo necessário repensar a fragmentação existente nas escolas brasileiras, construindo um currículo que atenda às
necessidades dos estudantes de modo a despertar mais interesse, aumentando o potencial
desses alunos.
Assim, ele coloca que o professor ao pensar na organização dos processos de educação
dos seus alunos para considerar como serão estruturadas as suas práticas pedagógicas, deve
ocorrer uma avaliação diagnóstica dos alunos,
que passa pelo planejamento das aulas até a
execução das atividades, com monitoramento e
a avaliação contínua dos alunos.
Logo, a avaliação é mais uma parte do
processo de ensino e aprendizagem de matemática, não podendo ser vista como o seu ponto final. Há algum tempo atrás a avaliação em
matemática na maioria das vezes era feita por
meio de provas e trabalhos associados a notas e
conceitos, entretanto muitos dos resultados das
provas tinham caráter punitivo.
Eles não eram usados como instrumento
de avaliação, mas como instrumentos disciplinares, portanto é preciso analisar o papel que a
avaliação tem no processo de aprendizagem do
aluno, especialmente na aprendizagem de matemática.
Brasil (2012) coloca que é importante que,
ao ensinar Matemática, o professor não isole os
conteúdos em blocos estanques e auto suficientes e leve em conta que a aprendizagem é mais
eficiente quando os conteúdos são revisitados,
de forma progressivamente ampliada e aprofundada, durante todo o percurso escolar,

A decisão de alfabetizar uma parcela da
população 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).

Ou seja, por não terem alfabetização, poderiam perder outros direitos sociais e políticos.
Então, a alfabetização teve sua maior importância no Brasil no século XX, quando a economia
se desestabilizou e entenderam que a produção
do conhecimento seria necessária para a produção do trabalho, que fortaleceria a economia.
Desse modo, a culpa do subdesenvolvimento no
Brasil era das pessoas analfabetas,
A atitude assistencialista do político na
história só aumenta a relação de dependência. Não permite o desenvolvimento
de uma nova condição de possibilidade
que só o estudo, emprego, salário digno, condições de moradia, saúde e lazer,
bem como a capacidade de organização
de um grupo de pessoas podem garantir. A ausência de educação de qualidade
está relacionada à existência de padrões
de pensamentos voltados a benefícios
imediatos (SOEK, 2009, p. 23).

Portanto, a política cria um pensamento
de dependência pública que faz com que o perfil do aluno EJA não crie expectativas e nem vai
à busca de melhorias da situação atual como
está. Entretanto, os índices apontam a formação
escolar um dos problemas no mercado de trabalho, mas muitos jovens formam-se analfabetos
ou com problemas educacionais.
Brasil (2012) relata que na atualidade é
inegável a importância da Matemática na formação humana, em especial, por vivermos em uma
sociedade cada vez mais permeada pela Ciência e pela Tecnologia, pois diversas profissões,
das mais simples às mais complexas, exigem
conhecimentos matemáticos e competências
básicas para lidar com esses conhecimentos.
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Brasil (2012) coloca que as atividades
matemáticas estiveram, em todas as épocas, entre as formas de interação do ser humano com
o mundo físico, social e cultural, em intensidade
e diversidade crescentes com a evolução histórica. No mundo atual, podem ser observadas atividades matemáticas nas mais diversas culturas,
como respostas a um amplo leque de demandas,
A Matemática pode ser vista como uma
fonte de modelos para os fenômenos nas
mais diversas áreas. Tais modelos são
construções abstratas que constituem instrumentos para a compreensão desses fenômenos. Modelos matemáticos incluem
conceitos, relações entre conceitos, procedimentos e representações simbólicas
que, em um processo contínuo, passam
de instrumento na resolução de uma classe de problemas a objeto próprio de conhecimento (BRASIL, 2012, p. 17).

Brasil (2012) coloca que então, aprofundar o conhecimento sobre os modelos matemáticos fortalece a contribuição da Matemática
para outras áreas do conhecimento. No sentido
oposto, buscar questões em outros campos do
conhecimento promove o desenvolvimento de
novos modelos matemáticos.
Logo, Brasil (2012) indica que os modelos
matemáticos são construídos com vários graus
de abrangência e de sistematização, assim,
nos estágios mais simples, por exemplo, quando uma caixa de papelão, que é um objeto do
mundo físico, é associada à figura geométrica
definida abstratamente como um paralelepípedo
retângulo, o que se faz é formular um modelo
matemático para essa caixa.
Brasil (2012) relata que em primeiro lugar,
deve-se defender um ensino que reconheça e
valorize saberes e práticas matemáticas dos cidadãos e das comunidades locais – que são
competências prévias relativamente eficientes –
mas não deve se abdicar do saber matemático
mais universal.

Kowalski (2016) coloca que o cotidiano
está impregnado dos saberes e fazeres próprios
da cultura, pois a todo instante, os indivíduos
estão comparando, classificando, quantificando,
medindo, explicando, generalizando, medindo,
inferindo e, de algum modo, avaliando, usando
os instrumentos materiais e intelectuais que são
próprios à sua cultura e a Matemática é importante para a solução de problemas reais, urgentes e vitais nas atividades profissionais e ou em
outras circunstâncias vivenciadas pelos alunos
da EJA,
Durante muito tempo, pensou-se no ensino para o segmento de Jovens e Adultos
como uma tentativa de repetir o trabalho
realizado no ensino regular. Imaginava-se a cabeça do adulto como um balde
que não havia sido cheio de conhecimentos matemáticos e deveria apropriar-se,
agora, desses conhecimentos (BRASIL,
2012, p. 22).

Assim, conforme Kowalski (2016) a escola precisa de professores pesquisadores, críticos, criativos, capazes de tomar decisões, lidar
e resolver situações imprevistas, com conhecimentos do mundo digital que utilizem em sua
prática como forma de motivar os alunos e trazer
o mundo de fora para dentro das salas de aula,
ou seja, precisa ter clareza que além da escola,
os alunos têm acesso a outras formas de ensino.
Por isso, o ensino precisa ser pensado a
partir do desenvolvimento de habilidades e competências, através de conteúdos significativos,
cabendo ao professor gerenciar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, interagindo com
o aluno na produção do conhecimento.
Diante dos cenários atuais e tantas expectativas, verifica-se que o mercado de trabalho
encontra-se cada vez mais competitivo, avanços
tecnológicos no mundo globalizado,
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Em um mercado de trabalho cada vez
mais competitivo e exigente, essa pergunta torna-se cada vez mais difícil de ser respondida. Afinal, as empresas exigem habilidades e competências diversificadas
e, além disso, o mundo globalizado e os
avanços da tecnologia fazem com que as
mudanças no mercado de trabalho aconteçam velozmente: velhas ocupações desaparecem e novas profissões surgem
(BUENO, 2015).

Deste modo, com a grande competitividade avançada, um dos principais caminhos para
o mercado de trabalho são os estudos.
No entanto, a educação se mantém como
um dos principais caminhos para conseguir uma boa colocação no mercado de
trabalho. Muitos especialistas afirmam
que ter uma boa formação contribui não
apenas para a conquista de um emprego,
mas também para o desenvolvimento profissional do indivíduo dentro da empresa
ou da instituição que o emprega (BUENO,
2015).

Portanto, partindo desse pressuposto que
a sociedade do conhecimento exige cada vez
mais habilidade e níveis de formação, verifica-se
a exclusão das pessoas que não aprenderam a
escrever e nem tão pouco puderam terminar os
estudos nas escolas regulares. Entende-se que
quanto mais pessoas têm o curso universitário,
maior a oportunidade de estar empregado. Sendo considerada, entre os desempregados, a menor taxa de quem tem o curso universitário:
Quando tratamos da EJA, é importante
considerar que além de significativas e
contextualizadas as atividades propostas devem compor um currículo que não
seja esvaziado de conteúdo, haja vistas
a duração semestral do curso, e capaz
de promover a transformação social dos
indivíduos (KOWALSKI, 2016, p. 4).

O autor (2016) relata então, que, diante
da metodologia, não se trata de ensinar a Matemática para que os alunos possam resolver
melhor os problemas, na preocupação com a
didatização e no apego aos valores tipicamente
escolares, mas sim colocar os problemas a serviço do ensino da Matemática, utilizá-los como
princípio metodológico que dá significado e sentido aos conteúdos matemáticos.
Salgado (2018) coloca que no cotidiano escolar, constata-se que muitos educadores continuam a reproduzir a velha prática de
simplesmente repassar conhecimento, onde ele
é o detentor desse conhecimento e o aluno o
mero receptor, não sendo exagero afirmar que
esse tipo de prática acaba por dificultar o ensino-aprendizagem em todo o seu processo, mas
sim preocupa o fato de que esse tipo de ensino
continua a ser reproduzido, tendo como causas
vários fatores, dentre eles o fato de que muitos
professores ainda não tomaram a consciência
de que educar os alunos, alvos desse processo,
é fazer com eles tenham a certeza de que são
capazes de ir muito além do que podemos imaginar.
Salgado (2018) relata que é possível perceber que a prática pedagógica passa pelo processo de reflexão das relações que estabelecem
uma união na criação de ações que possibilitem
uma prática pedagógica disposta a despertar
nos educandos uma atitude que os levem a ter
consciência sobre os processos de dominação
e alienação que regem a sociedade, e os fazem
capazes de lutar por uma libertação da mesma,
O aluno da EJA está em busca não só
do conhecimento que o mesmo deixou
para trás por motivos diversos em algum
momento de sua vida, mas há um fato
que se sobrepõe a isso é que ele busca
redenção junto à sociedade, a família e
a sua própria realização pessoal. Mesmo
assim, apesar de sua avidez por essa redenção, quando o mesmo se depara com
um ensino que não o auxilia na compreensão e assimilação, causa no mesmo a
desmotivação e possivelmente a evasão.
É sinal de que a matemática, enfim, deve

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

761

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

estar vinculada não só aos interesses dos
alunos, mas a um professor comprometido em fazer dos mesmos cidadãos conscientes de sua realidade e que os faça
alcançar suas expectativas (SALGADO,
2018, p. 37).

Salgado (2018) considera preciso conceber o aluno da EJA como indivíduo ativo na
construção do saber, assim estaremos favorecendo para que esse aluno produza sua própria
técnica de resolução de problemas, não ceda
tão facilmente quando chocar-se com pequenos
e grandes embates e ainda que obtenha sua independência e segurança sobre o ensino-aprendizagem de matemática, sendo importante considerar que é nesse prisma que relatamos a
Educação Matemática como promotora de uma
formação decente do cidadão para lutar e não
ser excluído da sociedade.
Conforme Salgado (2018) a EJA pode proporcionar a construção do conhecimento, criando diversas possibilidades para que o aluno desenvolva a sua capacidade para compreender e
estimular o seu gosto para aprender matemática
e de forma contextualizada, compreendendo sua
utilidade e contribuição na vida cotidiana. Cabe
assim, à escola e ao docente criar essas possibilidades de aprendizado e fazer com que esse
aluno quebre com as barreiras que o impedem
de avançar.

Refletir sobre o ensino e a aprendizagem
de Matemática implica estabelecer relações entre alguém que ensina (o professor), alguém que aprende (os estudantes)
e o objeto de conhecimento (o saber).
Nesse contexto, um primeiro questionamento que surge diz respeito ao que se
concebe como ensinar e aprender. De forma resumida, podemos citar, entre outras,
três grandes correntes sobre o processo de ensino e aprendizagem (BRASIL,
2012, p. 25).

Fonseca (2012) coloca que o trabalho
pedagógico da EJA estabelece campo fértil de
oportunidades e demandas de estudos dos processos de geração, organização e transmissão
do conhecimento matemático, considerando-se
as influências da cultura e das relações de poder sobre tais processos, nos quais os alunos
da EJA são reconhecidos como grupo sociocultural, podendo assumir conscientemente forma e
objeto da matemática, que fazem ou demandam,
tomada a partir da relação que sua comunidade
com ela estabelece.

Ou seja, conforme Brasil (2012) nesta modalidade de ensino, o ponto de partida deve ser,
sempre, os conhecimentos que o estudante traz
para a sala de aula, conhecimentos estáveis e
que apresentam sentido para ele, pois tal ação
pedagógica pode até mesmo motivar a sua permanência na escola.
Brasil (2012) coloca que a resolução de
problemas é um tema central quando se discute qualidade no ensino de Matemática. Diversos
autores ressaltam a importância da estratégia de
resolução de problemas na construção do conhecimento matemático e afirmam que a atividade de resolver problemas está no cerne da
ciência matemática,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Matemática na Educação de Jovens e Adultos não precisa somente trazer conceitos
matemáticos, mas trazer uma educação emancipadora. A Educação de Jovens e Adultos
(EJA) tem a função social de assegurar a escolarização de sujeitos que, historicamente, foram excluídas do direito à educação.
Assim, a escola, em todos os níveis, não pode concentrar-se apenas em transmitir fatos ou informações, mas ela precisa ir além e ensinar a pensar, raciocinar, criticar, decidir e
inovar, pois, educar significa, também, elevar a consciência do estudante sobre sua situação
pessoal, cultural e social.
Logo, a escola deve compreender o sujeito não apenas como aluno, mas como portador de uma experiência cultural, para tanto a escola deve ser um espaço onde os jovens
questionam os condicionamentos sociais.
Deste modo, é necessário que a escola busca e compreender o sujeito de aprendizagem não apenas como aluno, mas como um sujeito cultural portador de determinadas
experiências e perceba a necessidade de articular os currículos com os espaços escolares
tornando-os culturalmente significativos, no qual é importante que se questione o sentido social do conhecimento e, na EJA, isto se torna fundamental quando se sabe que os saberes
ligados ao mundo do trabalho, às lutas sociais, às culturas de determinados grupos sociais
foram marginalizados.
Assim, é importante que, ao ensinar Matemática, o professor não isole os conteúdos
em blocos estanques e auto suficientes e leve em conta que a aprendizagem é mais eficiente
quando os conteúdos são revisitados, de forma progressivamente ampliada e aprofundada,
durante todo o percurso escolar.
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AQUISIÇÃO E DOMÍNIO DA LINGUAGEM ORAL NA INFÂNCIA:
ETAPAS E DESAFIOS
RESUMO: Este artigo teve como objetivo, através de uma breve revisão literária, descrever
sobre o processo de aquisição da linguagem oral com suas etapas e desafios. A discussão deste tema torna-se relevante devido ao fato de que a aprendizagem de uma língua
é um processo longo e durante este período a criança pode passar por fatos que podem
interferir em sua aprendizagem. Com esta pesquisa foi possível constatar que a criança é
um sujeito bio-psico-social. Por mais que haja aprendizagens esperadas para cada faixa
etária, cada criança é única e aprende em seu tempo. A criança passa a maior parte do
tempo com sua família e esta tem grande responsabilidade em seu desenvolvimento. Existem muitas formas de estimular e ampliar e tornar a criança mais autônoma, esta aprende
e se desenvolve através da interação com o meio e com outras pessoas. É preciso que
o professor faça a avaliação contínua do aluno para definir a metodologia adequada para
que as crianças evoluam e se for necessário que busque ajuda.

Palavras-chave: Linguagem; Oralidade; Desenvolvimento; Interação.
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INTRODUÇÃO

D

esde a fase uterina a criança está exposta a inúmeros sons, após o seu nascimento inicia um processo que começa por choro, balbucios, emissão das
primeiras palavras e frases até o domínio da fala. Neste processo de aquisição
da linguagem oral a criança passa por situações que interferem na qualidade do desenvolvimento de sua oralidade.
Existem habilidades esperadas para cada faixa etária, no entanto sabemos que cada
criança é única e aprende em seu tempo. É papel dos pais e da escola desenvolver momentos com a criança que estimule a sua fala tornando-a cada vez mais independente.
O isolamento, ou a superproteção podem comprometer a autonomia e desenvolvimento
da linguagem. É importante deixar que as crianças convivam com adultos e outras crianças,
que pratiquem o diálogo, que transmitam recados, que façam e respondam perguntas. Desta
forma a criança terá a oportunidade de experimentar praticar e desenvolver a sua oralidade.
A escola é lugar propício para o desenvolvimento da oralidade, pois o aluno entra em
contato com um ambiente onde pode interagir com educadores, colegas e experimentar a
linguagem em sua forma simples - através da fala de crianças e mais complexa - através da
fala dos adultos. Na educação infantil a criança pode participar de brincadeiras de faz de
conta, onde experimenta atividades de adultos e aprende com a prática e socialização, desenvolvendo um diálogo com objetos e pessoas.
A criança tem capacidade de absorver muito que há ao seu redor. O estado emocional
influência em sua aprendizagem, se a criança tem o seu estado biológico saudável e participa de um ambiente agradável e estimulante tem seu desenvolvimento sadio. Na escola,
através de avaliação contínua do desenvolvimento da criança é possível definir metas para a
evolução de habilidades comunicativas.
Durante o seu desenvolvimento ela pode passar por dificuldades que podem interferir
em seu processo de aprendizagem, muitas destas dificuldades podem ser prevenidas ou
amenizadas com a mudança de hábitos e metodologias. Outras, no entanto, precisam de
interferência de psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo e, ou médico.
Enquanto a dificuldade de aprendizagem está relacionada a fatores externos, como
problemas familiares, adaptação ao ambiente ou metodologia da escola/professor e de interação com colegas. Os transtornos ou distúrbios de aprendizagem estão relacionados a
fatores internos, onde o aluno possui alguma disfunção neurológica, como dislexia, disgrafia,
disortografia, dislalia, entre outros. Com o diagnóstico estes sintomas podem ser tratados.
Quando a criança apresenta dificuldade ou distúrbio de aprendizagem, não quer dizer
que ela não é capaz de aprender e sim que passa por um período que precisa de ajuda e
que seu processo de aprendizagem precisa ser revisto.
Ter um olhar para a criança como um indivíduo constituído por uma natureza que possui necessidades biológica, emocional e de socialização com capacidade de aprender e
desenvolver-se a partir das interações com seu meio e com pessoas.
A qualidade destas interações é decisiva em sua formação. A apresentação de alguma
dificuldade ou distúrbio de aprendizagem não deve ser motivo de rótulos e sim de que há
necessidade de mudança de hábitos, de redefinição da metodologia de ensino e, ou tratamento.
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AQUISIÇÃO E DOMÍNIO DA LINGUAGEM ORAL NA INFÂNCIA: ETAPAS
E DESAFIOS
Segundo definições de gramaticais e linguísticas, a oralidade é a capacidade de o indivíduo comunicar o que pensa por meio da fala
e linguagem é algo mais amplo que envolve a
capacidade de transmitir e receber a informação
através da fala, escrita, leitura, audição e da escrita.

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO
DA LINGUAGEM ORAL
Segundo estudos de Gonçalves (2011), a
partir de observações, como professora de educação infantil, e de revisão literária neste primeiro momento procurei definir em etapas o que
devemos esperar em crianças de 0 a 6 anos
quanto a sua capacidade de comunicar-se através da fala: “A criança entra em contato com os
sons antes mesmo de seu nascimento, desde
o momento da concepção ela já é exposta aos
sons intra uterinos, a voz materna também constitui material sonoro especial e referência afetiva
para ela” (GONÇALVES et al, 2011, p. 4).
Segundo Brito (2003), na fase intrauterina
os bebês convivem com um ambiente de sons
causados pelo corpo da mãe, através do ritmo
do coração, do sangue que flui pelas veias, assim com a respiração e a movimentação dos intestinos. A voz da mãe também constitui material
sonoro especial de referência afetiva. Com os
movimentos realizados pelo feto, este começa a
criar seus próprios sons.
Após o seu nascimento a primeira comunicação oral que a criança consegue produzir
é o seu choro, que representa o choque que o
recém-nascido acabou de enfrentar com a separação do ventre materno. Em seguida, o choro
continua sendo usado para comunicar suas necessidades biológicas de alimentação, higiene
e enfermidades comuns da infância; ou necessidades emocionais ao demonstrar contentamento (sorriso) ou descontentamento com algo,
como ao usar o choro para solicitar a presença
da mãe (BRITO, 2003).

Por mais que o bebe ainda não adquiriu
a capacidade de comunicar as palavras em sua
língua materna, ele consegue exercer uma comunicação através da produção de sons, associado a gestos e olhares. Todos nós já tivemos a
oportunidade de observar um bebe que ao ouvir
um som que lhe agrade ou desagrade este ser
capaz de lhe arrancar um sorriso ou choro, sendo estas a sua primeira forma de comunicação
oral (BRITO, 2003).
Em continuidade a evolução do desenvolvimento oral da criança em seus primeiros meses de vida ocorre o período pré-linguístico onde
bebês emitem sons denominados balbucios. De
acordo com Tristão (2016 apud MacWhinney,
1998) caso o bebê tenha um feedback auditivo adequado do balbucio, há a continuação do
caminho evolutivo da fala; caso haja ocorrência
de surdez, este balbucio cessa, em uma clara
evidência da importância do estabelecimento de
uma conexão entre balbucio e audição,
O bebê entra em contato com a comunicação não corporal e percebe que não é
só o corpo que o põe em contato com a
mãe. Isso porque os pais transpõem para
a fala o carinho pelo filho e, assim, ele
começa a formar a base do próprio vocabulário e a desenvolver a fala. Primeiro
vem os gemidos, depois os sons aleatórios e as primeiras sílabas até que, perto
de 1 ano, ensaia palavras, normalmente
com sílabas repetidas – mamá, papá. As
idades, claro, variam, pois dependem do
desenvolvimento de cada um (REIS et al,
2016).

De acordo com Brasil (2013, p. 139-147)
as habilidades esperadas para crianças da educação infantil (1 a 6 anos) são:
Entre 1 a 2 anos a criança produz as primeiras palavras, como grau fácil de serem emitidas e que possuem grande significado em seu
cotidiano, é comum atribuir nomes similares para
pessoas e objetos, os quais possui apego, geralmente imita alguns sons que ouve, como grunhido de animais e ronco de automóveis (BRASIL,
2013).
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Quando a criança começa a dizer as primeiras palavras e frases é comum que produza
os sons de muitas palavras de forma errada, aos
poucos com prática, repetição e imitação ela vai
se apropriando da produção dos sons das palavras de sua língua (BRASIL, 2013).
Entre 2 e 3 anos há uma explosão na fala
da criança, este é um momento que é importante que haja a repetição de músicas, parlendas,
histórias entre outras. Nesta fase é essencial que
a criança participe de momentos de ouvir - onde
aprende com o outro, e de falar - onde transmite
o que já sabe, pratica sua oralidade e deixa exposto o que já aprendeu (BRASIL, 2013).
Como podemos constatar até os 3 anos
de idade a criança passa por uma explosão em
sua oralidade, por isso a estimulação dos pais
e educadores é fundamental, a criança precisa
participar de atividades onde ela seja desafiada
a praticar a linguagem (BRASIL, 2013).
Entre 3 a 4 anos a criança demonstra interesse em falar e ser compreendida bem, é capaz
de pedir apoio através da fala quando necessita,
participa de diálogo com adultos e com crianças, é capaz de comunicar pequenos recados,
recontar uma história e geralmente faz muitas
perguntas em uma clara tentativa de conhecer
e fazer associações sobre o mundo e consegue
expressar sentimentos através da fala e fala enquanto brinca (BRASIL, 2013).
Entre 4 a 5 anos a criança transmite recados simples, narra fatos com coerência, participa de diálogos respondendo perguntas, organizando regras e expondo pensamentos, levanta
hipóteses sobre a continuação de uma história,
memoriza e reproduz parte da letra de músicas,
parlendas, entre outras.
Entre 5 e 6 anos a criança aproxima-se
cada vez mais da prática fluente da fala, considera o que o outro fala, argumentar seu ponto de
vista, formular perguntas adequadas de acordo
com cada situação, recorda e comenta situações
que viveu sobre um tema em discussão, reconta
história com aproximação da original.

De 0 a 6 anos de idade a criança passa
por um processo gradual de desenvolvimento
da sua linguagem oral, primeiro emite balbucios,
depois fala poucas palavras, em seguida começa a apropriar se gradativamente da formação
de frases que, aos poucos, ganham cada vez
mais estrutura para as narrações de situações e
histórias (BRASIL, 2013).
Quando a criança passa a dominar a linguagem oral, sobre outras formas de comunicação, esta torna-se a sua principal forma de
comunicação e consequentemente amplia sua
capacidade intelectual.

A CRIANÇA E A LINGUAGEM ORAL
Ao analisar o desenvolvimento linguístico
é preciso considerar os fatores biológicos, sociais e emocionais da criança.De acordo com
as Orientações Curriculares de São Caetano do
Sul para a Educação Infantil (2013 p.11) "O homem é um animal que necessita aprender para
sobreviver, diferente de outras espécies que já
nascem dotadas de certas habilidades e instintos que lhes permitem sobreviver”.
A criança tem a característica de absorver as informações que há em seu redor. A interação, a prática e o diálogo são chave para o
desenvolvimento da oralidade, pois através da
interação o indivíduo pratica o diálogo:
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 as
circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que
vivem, as relações contraditórias que
presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a
que estão submetidas e seus anseios e
desejos. No processo de construção do
conhecimento, as crianças se utilizam das
mais diferentes linguagens e exercem a
capacidade que possuem de terem ideias
e hipóteses originais sobre aquilo que
buscam desvendar. Nessa perspectiva
as crianças constroem o conhecimento
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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 (BRASIL, 1998,
p. 21-22).

A aprendizagem da linguagem oral não
é um processo apenas natural, envolve a exposição a uma linguagem que ocorre através da
convivência e interação com os outros. Quando
a criança está exposta em um ambiente bilíngue,
por exemplo, terá chances de tornar fluente em
duas línguas, o que é mais difícil de acontecer
se a pessoa deixar para aprender mais tarde a
segunda língua, pois será necessário quebrar
marcas que são criadas com o domínio de uma
língua,
A criança aprende a verbalizar por meio
da apropriação da fala do outro. Esse processo refere-se à repetição, pela criança,
de fragmentos da fala do adulto ou de outras crianças, utilizados para resolver problemas em função de diferentes necessidades e contextos nos quais se encontre
(BRASIL, 1998 p. 125).

Desde pequenos estamos expostos a inúmeros sons e aos poucos aprendemos a compreender cada um deles através de interações
com o meio e com a sociedade. Aprender a
falar não é o mesmo que dominar o uso da linguagem oral.
Todos nós, em situações de normalidade,
aprendemos a falar e com o tempo a dominar
a estrutura da linguagem escrita para fazer a
leitura de um texto ou obter conhecimento, no
entanto, expressar um pensamento é algo mais
complexo que a neurologia e a psicologia do desenvolvimento desenvolvem inúmeras pesquisas
para explicar como ocorrem estes processos,
A psicologia genética criou perspectivas
de aprofundamento da compreensão sobre o processo de desenvolvimento na
construção do conhecimento, mais especificamente, no que diz respeito à com-

preensão mais sistemática e profunda
dos mecanismos pelos quais as crianças
constroem representações internas de
conhecimento (esquemas mentais). Os
conhecimentos, portanto, são construídos através da interação direta da criança
com seu meio social, em uma perspectiva
psicogenética, trazendo uma enorme contribuição (GALVÊAS, 2011).

Há pessoas que demonstram possuir habilidades com a oralidade, no entanto, como
sujeitos dotados de inúmeras capacidades de
aprender esta e qualquer outra competência
pode ser desenvolvida através da prática de situações de diálogo de exposição de pensamentos, como exposição a público, por exemplo,
O aprender está relacionado, dentre outras
coisas, a um clima emocional em que ocorre a
aprendizagem. Portanto, a qualidade da relação
e a temperatura emocional em que ocorrem as
mediações da aprendizagem são de enorme
importância. No entanto, precisamos esclarecer
que as emoções são manifestações do campo
afetivo de uma pessoa. Em verdade, cada vez
que um aprendiz expressa seu estado emocional, ou se emociona em seu percurso de aprendizagem, está manifestando seu campo afetivo
(PAROLIN, 2016).
O estado emocional do indivíduo influência em sua aprendizagem, assim como o clima
que a criança está exposta. Acredito que aprendemos o que é importante para nós relacionar
com nosso grupo. Quando passamos a frequentar um curso de teatro, por exemplo, no início
podemos sentir com "um peixe fora d'água", mas
com o passar do tempo começaremos a nos entrosar.
Aos poucos passamos a dominar as técnicas de expressão da fala e do corpo, à medida
que construímos relações sociais, desta forma
criamos novas redes de pensamento, novas formas de expressão, isso acontece devido a nossa necessidade emotiva e social de nos relacionarmos com os outros.
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DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL: FAMÍLIA E ESCOLA
[...] como incentivar seu filho a desenvolver uma fala normal e um vocabulário
compatível com a idade, sem resvalar em
algo artificial e mecânico? Bem, uma boa
dica é inseri-lo em atividades corriqueiras,
cantando com ele ou pedindo ajuda em
tarefas do dia a dia, como cozinhar. Aposte também em contação de histórias, nas
canções; peça para ele narrar um filme
que assistiu e adorou. São alternativas
que podem ser feitas em meio à rotina
atribulada. E, mais importante, se delicie
com esse curto e saboroso período da
vida do seu filho que o separa do primeiro choro ao primeiro “mamãe” (REIS et al,
2016).

É importante criar o hábito de ler desde
bebe. O contato com a linguagem oral e escrita na infância pode ser de várias formas, como
por exemplo: quando manuseiam livros, revistas,
gibis, ou quando o professor lê alguma notícia,
ou história e pede para as crianças recontarem
para que reescreva a história, neste momento o
professor serve de modelo para as crianças.
Os resultados chegarão a pequenos e
principalmente em longo prazo. De acordo com
Santos (2017 p.7) "O sistema educativo pode
produzir sujeitos muito acomodados se a reprodução dos padrões for mais valorizada que o desenvolvimento da autonomia e da criatividade".
A criança passa a sentir necessidade de
usar a fala a partir de experiências que vive em
seu cotidiano, dentre outras coisas o mais importante a ensinar a uma criança a ser autônoma,
através de estímulo para o desenvolvimento de
sua capacidade de transmitir um recado, fazer
perguntas, recontar um fato, ou uma história, não
só em casa, mas em todos os espaços com que
convive com contato com adultos e crianças:

[...] quanto mais às crianças puderem falar em situações diferentes, como contar
o que lhes aconteceu em casa, contar histórias, dar um recado, explicar um jogo
ou pedir uma informação, mais poderão
desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa (BRASIL,
1998, p.121).

Ao usar meios como estes, estamos oferecendo a oportunidade de a criança experimentar
a sua comunicação e desenvolver a sua autonomia tornando-a sujeito de suas ações. O nosso
papel neste caminhar é oferecer orientação e
ambiente com estímulo que a criança precisa.
Através da interação com adultos, na escola e com outras crianças estas praticam e desenvolvem a fala. Adultos ora utilizam linguagem
simplificada, ora usam linguagem mais complexa, as duas formas são relevantes, mas o mais
importante é haver diálogo, onde há momento
de falar e de ouvir. Com outras crianças, geralmente em situações de brincadeira, um aprende
com o outro de forma espontânea. Em brincadeiras de faz de conta as crianças, em geral, praticam atividades que geram um diálogo enquanto
prática situações de aprendizagem,
Entre os vários espaços para o desenvolvimento da linguagem está a escola, que
promove uma grande diversidade de situações comunicativas como imitação, rodas cantadas e conversas, assim como a
participação das crianças em propostas
de leitura, realizadas por elas ou pelos
adultos (BRASIL, 2013 p. 134).

A escola é um espaço privilegiado para
o convívio social, desde a creche até o ensino
superior, pois através da interação, da pesquisa
e da transmissão de conhecimento há uma troca de saberes que favorecem o desenvolvimento
da capacidade de expressão e relacionamento,
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A promoção de atividades que favoreçam
o envolvimento da criança em brincadeiras, principalmente aqueles que promovem a criação de situações imaginárias,
tem nítida função pedagógica. A escola
e, particularmente, a pré-escola poderiam
se utilizar deliberadamente desse tipo de
situação para atuar no processo de desenvolvimento das crianças (VYGOTSKY,
1998, p. 67).

Na escola há inúmeras situações que podem favorecer o diálogo, por mais que a escola
tenha uma base tradicionalista o que pode fazer
a diferença é a forma com que o professor pensa e transmite o seu planejamento. No processo
de ensino e aprendizagem o mais importante é
atribuir significado ao que é transmitido para o
aluno:
Considerando-se que o contato com o
maior número possível de situações comunicativas e expressivas resulta no desenvolvimento das capacidades linguísticas das crianças, uma das tarefas da
educação infantil é ampliar, integrar e
ser continente da fala das crianças em
contextos comunicativos para que ela se
torne competente como falante (BRASIL,
1998, p. 134).

Desta forma vislumbramos 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.

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
As dificuldades de aprendizagens acontecem devido a fatores externos que causam
bloqueios ou comportamentos que impedem o
desenvolvimento cognitivo do aluno,
O termo dificuldade de aprendizagem
sempre foi muito debatido entre os profissionais envolvidos na área da educação.
Qual é a razão de alunos que não apresentam deficiência mental estarem constantemente experimentando insucesso
escolar, especialmente nas áreas acadêmicas como a leitura, escrita...? (SANTOS,
2017 p. 6).

Há muitos fatores que influenciam na evolução escolar, entre eles os que acontecem fora
e repercutem dentro da escola, como problemas
de origem familiar e fatores internos à escola,
como estrutura, rotina escolar, metodologia de
ensino e interação com colegas.
Segundo Drouet (2001 p. 208) "independente do nível econômico da família, a organização do lar tem influência na disciplina diária, nos
horários, enfim na rotina de vida dessa família".
A relação afetiva que os adultos exercem
com as crianças podem contribuir ou prejudicar
o desenvolvimento de sua linguagem. Por exemplo, se esta é subestimada e a família responde tudo para ela em uma atitude de superproteção, há atraso na aquisição da linguagem, pois
através da prática, da interação e de trocas de
experiências é possível adquirir a qualidade da
comunicação.
De acordo com Teberosky (2016) os diálogos no contexto familiar acontecem principalmente em intenções específicas como ao
questionar, dar ordens e fazer pedidos - em que
predominam certas estruturas de frase, como as
perguntas e colocações imperativas.
A autora faz uma crítica sobre a relação
que é construída nos lares, onde o diálogo demonstra ser pouco valorizado. Na prática do dia-a-dia seria adequado pedir que a criança realize uma tarefa, explicar, tirar dúvidas e participar
deste momento de forma prazerosa.
Mesmo com o sistema neurológico, auditivo e mecanismo da fala intactos, a carência
linguística gera falta de habilidade na comunicação, por isso é importante que a criança experimente, pratique a sua capacidade de expressar
através da fala. Uma criança que fica isolada
sem comunicação por longo tempo em um berço, por exemplo, perde um tempo precioso de
aprendizagem, pois este é um ambiente monótono e sem desafios,
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Quando o professor adota essa postura em classe e não utiliza construções
e vocabulários mais complexos com os
pequenos, está não só negando informações a eles, mas também impedindo que
se crie uma equidade de saberes na sala
- uma vez que as relações familiares são
diferentes e cada criança tem um repertório (TEBEROSKY, 2016).

A sala de aula é um local proveniente de
identificar estas questões, no entanto muitas vezes a escola pode errar, criando rótulos no aluno, atravancando o seu desenvolvimento e até
causando evasão escolar.
Cito neste trabalho a importância do olhar
do professor e do psicopedagogo, que entre outras atitudes é compreender a criança em seu
processo de aprendizagem, tomando atitude de
análise, prevenção e mudança de metodologia
para interferir em causas que podem prejudicar
ou atravancar a aprendizagem da criança.
Quando a criança apresenta uma dificuldade de aprendizagem não quer dizer que ela
não consegue aprender e sim que ela apresenta
um desequilíbrio em seu processo de aprendizagem. E que a sua aprendizagem é realizada de
uma maneira diferenciada.

DISTÚRBIO OU TRANSTORNO DE
APRENDIZAGEM
Os distúrbios de aprendizagem são tradicionalmente definidos como distúrbios
manifestados por dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, fala,
leitura, escrita, raciocínio ou habilidades
matemáticas, presumivelmente resultantes de disfunções no sistema nervoso
central (HAMMILL, 1990 apud FEITOSA
et al, 2016).

Os transtornos ou distúrbios de aprendizagem acontecem devido a fatores internos, neste caso o aluno possui disfunções neurológicas
que dificultam sua aprendizagem. Entre outros,
cito a dislexia, disgrafia, disortografia e dislalia
como exemplo de transtornos de aprendizagem
que podem interferir na aprendizagem e desenvolvimento da fala:

- Dislexia: dificuldade em decodificar letras ou símbolos;
- Disgrafia: dificuldade e desorganização
com a escrita, pode estar associada à dislexia;
- Disortografia: dificuldade, desatenção
e desmotivação com a linguagem escrita, que
pode estar associada à dislexia.
- Dislalia: dificuldade com a fala (HAMMILL, 1990 apud FEITOSA et al, 2016).
Os sintomas da dificuldade e transtornos
da aprendizagem podem ser corrigidos ou suavizados, assim como toda aprendizagem leva
tempo o tratamento também é longo e envolve
uma equipe multidisciplinar, entre eles psicopedagogo, fonoaudiólogo e médico. É necessário
agir no mecanismo mental que está deficiente,
procurar métodos, fazer o que ainda não foi feito
e quanto antes o diagnóstico for realizado melhor
(HAMMILL, 1990 apud FEITOSA et al, 2016).
Existem estes e muitos outros fatores podem atravancar o desenvolvimento da linguagem da criança, assim como também há tantas
outras possibilidades de dar um salto de conhecimento nesta área, é preciso que isso ocupe
um grau de importância na vida daqueles que
são responsáveis pela formação da criança para
que torne uma rotina com momentos prazerosos
de interação e troca de conhecimento através
da linguagem (HAMMILL, 1990 apud FEITOSA
et al, 2016).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho 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 foram o Referencial Curricular para Educação Infantil, “O diálogo com a
criança deve ser rico em vocabulário” de Ana
Teberosky e “A formação social da mente” de
Vygotsky, entre outros que abordam temáticas
sobre o assunto em questão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Saber olhar, fazer o outro acreditar, criar vínculos, valorizar as potencialidades, pode ser
uma conversa que impulsiona o desejo de ser cada vez melhor. A infância é um momento de
explorar e descobrir, por isso é muito importante em sua evolução que seu desenvolvimento
biológico, social e emocional esteja saudável e em harmonia.
A maior parte do tempo a criança passa com os pais e estes exercem forte influência
em seu desenvolvimento. A qualidade desta convivência, aliada a processos internos ao
indivíduo podem favorecer ou dificultar o processo de aprendizagem. Ao apropriar destas
situações estas características podem tornar decisivas no caminhar da formação da criança.
Em casa ou na escola, quanto mais oportunidade de comunicação, de interação e de
experimentação da fala a criança desenvolve e torna-se cada vez mais segura e autônoma
para resolver suas questões de expressar-se em todas as formas de linguagens, seja oral,
escrita, motora, entre outras.
A escrita é uma forma de representar a fala através de símbolos que são registrados e
poderão ser lidos por muitas outras pessoas. Ao longo dos tempos uma enriquece a outra,
há uma troca entre oralidade e escrita. Por meio da linguagem oral acontece a interação social, onde podem surgir novas palavras, expressões, formas de falar. Através da linguagem
escrita tomamos conhecimento sobre muitos assuntos que desconhecemos e podemos enriquecer ainda mais a nossa capacidade de nos comunicar.
Saber comunicar um pensamento através de uma língua envolve um longo período de
aprendizagem, não é possível ensinar ou aprender a linguagem oral e escrita de um dia para
o outro isso acontece de forma gradual e neste processo há inúmeras situações que podem
ajudar ou dificultar, quando for preciso é preciso procurar ajuda.
Cada criança aprende em seu tempo é preciso considerar que cada um possui o seu
ritmo de aprendizagem e suas individualidades. Quando a criança apresenta alguma dificuldade de aprendizagem é preciso definir novas metas de aprendizagem. Reconhecer uma
necessidade é o primeiro passo para mudar, por isso deve haver uma parceria entre psicopedagogo, pais e escola para todos falarem a mesma língua para o desenvolvimento desta
criança.
Os fatores que podem interferir no desempenho das crianças são muitos. Podem ser internos ou externos à instituição escolar. Não é fácil definir o grau de interferência de cada um,
no entanto o conhecimento sobre estes fatores é importante para saber que algo não está
funcionando bem e começar a buscar soluções para que a criança alcance sucesso escolar.
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, seja
ele da linguagem ou qualquer outra área. A criança carece de entender e estar incluída no
ambiente cultural em que vive. Desta forma não devemos subestimar
a sua capacidade de aprender.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: A preservação do meio ambiente tem sido discutida nas últimas décadas como
prioridade nas ações humanas, estabelecendo novas visões dos sujeitos com o consumo excessivo de recursos naturais. Atualmente, as escolas apresentam uma importância
considerável ao assunto, incentivando professores na aplicação da Educação Ambiental
em suas disciplinas, de modo a promover a interdisciplinaridade dos temas para que o
aluno conquiste um aprendizado significativo. A maneira como são trabalhados os aspectos ambientais no ensino fundamental pode promover a formação de alunos cada vez
mais preocupados com o descaso do homem com a natureza. Diante desta realidade,
o objetivo geral do estudo foi identificar a aplicação da Educação Ambiental nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. A relevância deste estudo justifica-se na necessidade de
compreender como a Educação Ambiental é trabalhada pelos professores. Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, permitindo
a identificação de que a Educação Ambiental depende da formação de alunos agentes
multiplicadores do conhecimento, capazes de estender o que aprendem nas escolas às
suas famílias e comunidade ao redor.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Anos Iniciais; Metodologias.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho analisa como a questão ambiental vem conquistando espaço e relevância nas discussões da sociedade, inclusive entre os alunos, escolas, professores e comunidade escolar.

Atualmente, a educação intenciona o estímulo dos alunos para sensibilização do que
ocorre ao redor de sua realidade, ensinando que cada sujeito é parte integrante do meio ambiente, responsabilizando os alunos pelas atitudes que transformam e destroem a natureza e
os recursos necessários para a sobrevivência humana, das atuais e futuras gerações (VIEIRA,
2008).
Neste contexto, a educação Ambiental caracteriza-se como fundamental para a vida
escolar do aluno, pois possibilita o entendimento e a integração do sujeito com o meio
ambiente, respeitando os espaços, estando cada vez mais conscientes que há urgência na
preservação (DIAS, 2012).
Os docentes precisam atualizar-se nas informações e aprendizado, de modo a buscar
uma qualificação que o habilita para desempenhar seu papel de maneira precisa, nas novas
visões educacionais, promovendo a qualidade no processo de ensino-aprendizagem, garantindo uma formação significativa aos alunos (ALMEIDA, 2013).
Diante desta realidade, o objetivo geral do estudo foi identificar a aplicação da Educação Ambiental nos anos iniciais do Ensino Fundamental, observando como a formação
básica permitirá que o aluno se transforme em agente multiplicador do conhecimento. Os
objetivos específicos foram: analisar os conceitos da Educação Ambiental; relacionar as metodologias aplicadas à Educação Ambiental; analisar a importância da Educação Ambiental
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A relevância deste estudo justifica-se na necessidade de compreender como a Educação Ambiental é trabalhada pelos professores e alunos do ensino fundamental, abordando algumas metodologias que podem ser adotadas por docentes a fim de formar os alunos como
agentes multiplicadores do conhecimento acerca dos problemas ambientais e preservação
do meio ambiente. O questionamento direcionado pela pesquisa foi: “Como a Educação Ambiental contribuiu para a formação de agentes transformadores da sociedade?”.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental deve estar fundamentada, inicialmente, no levantamento dos problemas ambientais reais vividos pela sociedade
da região estudada, nas hipóteses das causas
de tais problemas e nas soluções possíveis de
serem atingidas, de acordo com o empenho e
interesse da comunidade local, estendendo às
preocupações relevantes que o poder público financie para solucionar (MARCATTO, 2011).
Quanto aos conteúdos integrados à Educação Ambiental, estes podem ser diversos,
como a pobreza; a falta de saneamento básico;
as agressões à fauna e flora; a poluição de rios,
córregos e do ar; o efeito estufa; a reciclagem
do lixo doméstico e das indústrias; ocupação de
áreas naturais de maneira ilegal; aterro de manguezais; biodiversidade, entre outros, dependendo do contexto a serem explorados os temas
(DIAS, 2012).
Para Menezes (2012), os conceitos mencionados interligam a ciência aos problemas
ambientais cotidianos da população, cabendo a
cada disciplina do âmbito educacional, seja qual
for do nível de ensino, contribuir de maneira relevante ao inserir atividades que tratem sobre o
meio ambiente nos conceitos e particularidades
de cada matéria.
“A Educação Ambiental deve ser entrelaçada a todas as disciplinas no ensino básico,
dando continuidade no ensino superior para
instruir os profissionais a procurarem maneiras
verdes de executarem seus trabalhos” (RIZZO,
2012, p. 50).
Neste contexto, trabalhar o desenvolvimento do senso crítico dos alunos é uma maneira de diminuir o consumismo em massa, promovido pela apelação do capitalismo. É justamente
o senso crítico que impulsiona as pessoas a
argumentarem e opinarem contra os modelos
vigentes de desenvolvimento, ou seja, sobre o
consumo desenfreado; o ensino promove no indivíduo esta criticidade e permite que o sujeito seja passivo dos acontecimentos antes que
ocorram a sua volta (BRANCO, 2017).

Os atuais problemas do meio ambiente
são reflexos de um processo de degradação que
vem ocorrendo há muitas gerações passadas.
Os sujeitos que farão parte do futuro do mundo
precisam ter mais consciência da necessidade
de mudanças a fim de garantir uma sobrevivência, principalmente nas regiões urbanas, sofrendo um desequilíbrio ambiental cada vez menor
em sua intensidade (MARCATTO, 2011).
Uma criança que cresce reconhecendo
as necessidades ambientais de sua realidade,
tendo capacidade para identificar a importância
de preservar a natureza, diminuir o consumo excessivo, rever as políticas de habitação, entre
outras necessidades, promove ações, questiona
as decisões políticas, vai à luta por transformações e não aceita nada pronto, apresentando ânsia por mudanças constantes no meio ambiente
e no futuro do planeta.
A degradação ambiental não depende da
quantidade de pessoas que habitam o planeta,
mas do consumo de recursos naturais em excesso para satisfazer as necessidades humanas, como vestuário, alimentação, moradia, que
ocorrem sem a devida reposição de tais recursos (ALMEIDA, 2013).
A Educação Ambiental é um elemento fundamental para definir o comportamento humano
com relação às causas de degradação do planeta, cabendo à sua extensão à formação política dos alunos, levando cada sujeito à reivindicar
seus direitos, cumprir os deveres com a sociedade, estando preparados para exigir dos poderes
públicos a efetivação de programas, projetos e
propostas que priorizam a preservação do meio
ambiente, participando das decisões que competem aos representantes políticos, mas interferindo quando houver necessidade de reflexão
e mudança no percurso das decisões tomadas
(RUY, 2014).
A Educação Política Ambiental deve propor um questionamento à população sobre
“como fazer” e “porque fazer” determinadas
ações para o meio ambiente. As mudanças no
comportamento humano são importantes, mas
questionar as opiniões políticas também se faz
necessário, pois o sujeito com educação na me30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

779

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

dida certa é capaz de criar inovar e criticar o que
já existe, alterando as decisões para privilegiar
a sociedade, a natureza e as gerações futuras,
combatendo interesses políticos e capitalistas
da sociedade atual (MARCATTO, 2011).
A postura ética do homem deve estar em
constante observação, saindo da posição de dominador e explorador da natureza, assumindo
papel de protetor do meio ambiente, possíveis
após uma Educação Política Ambiental desenvolvendo o senso crítico e a participação na sociedade de uma maneira integradora e transformadora.
A Educação Ambiental, antes de tudo,
deve estar voltada às comunidades regionais,
propondo mudanças pontuais que podem estender-se às questões mundiais, cabendo à população uma intenção realista acerca da preservação
ambiental, para que ocorra uma vazão mundial
sobre o problema (DIAS, 2012).
A Educação Ambiental, portanto, não vai
promover a resolução de todos os problemas
ambientais do planeta, mas pode ser definitiva
na conscientização cidadã dos direitos e deveres, assim como estabelecer meios para soluções locais, que podem ser estendidas ao mundo.
Quanto mais simples as medidas adotadas para diminuir os impactos ambientais negativos, maior a facilidade de aplicar as ações
pela comunidade, que pode colaborar de maneira criativa, crítica e transformadora, conduzindo,
posteriormente, às discussões mundiais ambientais (ALMEIDA, 2013).
A reunião que elaborou a Carta de Belgrado, em 1975, juntamente à Conferência de Tbilisi, em 1977 firmaram os objetivos da Educação
Ambiental, bem como as finalidades e princípios.
A conscientização é o primeiro objetivo
destacado, que capacita o sujeito para pensar
sobre o meio ambiente em um aspecto global, a
fim de torná-lo mais sensível aos problemas.

Nesse contexto, a Educação Ambiental
vem para chamar atenção para os casos negativos que afetam a natureza mundialmente, como
a destruição da camada de ozônio, o desmatamento de florestas cada vez mais comum, a
construção de armamento nuclear, extinção de
determinadas culturas e a poluição dos oceanos, questões que parecem distantes da realidade humana, mas que comprometem a sobrevivência do homem atual e das gerações futuras
(LOUREIRO, 2009).
O próximo objetivo é o conhecimento,
que leva qualquer sujeito à compreensão sobre
o meio ambiente planetário, capacitando-os para
a integração da natureza às responsabilidades
críticas do homem. O conhecimento permite que
cultura e ciência sejam democratizadas no papel
de proteção ambiental, sendo um direito de todo
cidadão o acesso ao conhecimento (ANDRADE,
2010).
A Educação Ambiental não pode limitar-se
apenas ao ensinamento do conhecimento científico, mas ampliar aos meios de informação de
modo que a atuação humana seja totalizada na
diminuição dos problemas ambientais (LOUREIRO, 2009).
O comportamento também é um dos objetivos da Educação Ambiental, que leva o sujeito a adquirir valores sociais, estando interessado
na vontade de contribuir com a proteção do meio
e a qualidade de vida humana. Estar consciente
e conhecer os métodos de prevenção ambiental não é o bastante, sendo necessário o comportamento individual e coletivo a fim de efetivar
ações e projetos sobre a Educação Ambiental
(ANDRADE, 2010).
Alguns exemplos, o sujeito que não destrói árvores, economiza água e energia apresenta um comportamento mais próximo do esperado para o perfil de pessoas preocupadas com a
saúde da natureza mundial (LOUREIRO, 2009).
O quarto objetivo é a competência, ou
seja, nem todos os sujeitos apresentam técnicas
para resolver os problemas ambientais, mas a
Educação Ambiental pode auxiliar a superar tais
deficiências, elaborando meios com o auxílio de
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especialistas que possibilita a pessoas leigas
a entenderem e aplicarem a resolução para os
problemas ambientais (MARCATTO, 2011).
A capacidade de avaliação é o que leva
as pessoas a avaliarem medidas e programas
realizados para o meio ambiente, voltando a percepção para a ordem ecológica, política, econômica, social e educativa dos fatores. Este objetivo permite ao sujeito enxergar quais os projetos
e programas são fundamentalmente aplicáveis e
quais deles podem ser descartados, possíveis
após a tradução das linguagens científicas propostas para todos (LOUREIRO, 2009).
O último objetivo é a participação, que
leva os grupos de indivíduos a assumirem a responsabilidade e perceberem as necessidades
de ações imediatas para resolver os problemas
ambientais, procurando incentivar a participação
das pessoas na construção de cidadania, fazendo com que cada um entenda seus deveres e
busque os direitos, a fim de garantir uma melhor
qualidade de vida (RUY, 2014).
Sendo assim, a Educação Ambiental adquire espaço na interdisciplinaridade, dentro do
processo educacional, ganhando importância
nos sistemas de ensino devido à orientação
que proporciona aos alunos, formando cidadãos
cada vez mais conscientes e responsáveis quanto às necessidades de redução de consumo e
cuidados com o meio ambiente, a fim de preservar a qualidade atual de vida humana e das
gerações futuras.

METODOLOGIAS PARA A APLICAÇÃO PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental pode ter seus temas ensinados de diversas maneiras, cabendo
ao professor que encontre a melhor maneira de
transmitir os conceitos ao aluno, de uma maneira que consiga atingir os objetivos esperados e
deixar o aluno interessado na aprendizagem em
questão. A metodologia utilizada engloba aspectos criativos que caracterizam o docente e sua
maneira de solucionar os desafios do cotidiano
em sala de aula (MENEZES, 2012).

As aulas expositivas são importantes
quando preparadas de maneira adequada, com
espaços para a interação dos alunos em questionamento, caso contrário, a participação e troca de informações fica prejudicada. A aula expositiva é um método tradicional, mas quando
elaborada claramente, pode enriquecer as aulas,
desde que ocorra o contato dos alunos com as
ideias não apenas do professor, mas da comunidade sobre os temas estudados, assim como a
possibilidade de enriquecer o conhecimento por
meio da troca de culturas e exposição do comportamento dos sujeitos (MARCATTO, 2011).
Para Rizzo (2012), a Educação Ambiental
pode ser discutida em todas as disciplinas do
currículo escolar, cabendo ao professor escolher
entre os métodos passivo (apenas o professor
expõe o tema a ser trabalhado), ativo (contando
com as experiências dos alunos para enriquecer
os temas abordados), descritivo (com a exposição das definições e conceitos, e os alunos descrevendo o que podem observar após uma aula
diferenciada, como em uma visita ao bairro, por
exemplo) e analítico (trabalhando a resolução de
questões sobre os temas estudados após a troca de informações com os colegas e os professores).
Atualmente, a metodologia mais incentivada nas escolas é a contemporânea, que abrange
a concepção da interdisciplinaridade, trabalhando os assuntos com diferentes tipos de observação simultaneamente, levando em consideração
as histórias de cada comunidade, inserindo a realidade cotidiana do aluno na sala de aula. Essa
metodologia contribui para que as informações
circulem e alterem a visão do observador acerca de determinada questão estudada, após ser
apresentada em contextos diferentes.
Segundo Marcatto (2011) a interdisciplinaridade é empregada quando os professores
de diversas disciplinas realizam atividades em
conjunto, ou de maneira comum sobre um determinado tema, proporcionando diversidade na interpretação sobre um mesmo assunto abordado.
Essa aplicação metodológica, além de proporcionar mais compreensão sobre um conceito,
ainda possibilita um “intercâmbio de experiências”.
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Outra metodologia que merece destaque
é a chamada “pedagogia do projeto”, com o envolvimento de alunos e pais no estudo sobre um
determinado tema, permitindo que as disciplinas
desenvolvam conceitos sobre o tema de acordo
com a ótica da matéria. A participação dos pais
leva ao enriquecimento sobre experiências maduras acerca dos temas trabalhados, cabendo
aos alunos a exploração de particularidades interessantes ao ano letivo correspondente a seu
estudo (VIEIRA, 2008).

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL
Após a Educação Infantil inicia-se o período da Educação Fundamental, caracterizada pelo
processo de apresentar ao aluno seu espaço na
sociedade, além de destacar os direitos e deveres como cidadão. A importância de trabalhar as
questões ambientais dentro da educação tradicional demorou décadas até conquistar o devido
lugar nos espaços formais educacionais (BRANCO, 2017).
O currículo dos sistemas de ensino adotou
práticas didáticas por ferramentas pedagógicas
que objetivam sensibilizar o aluno, preparando
para a participação em sociedade da construção
dos conceitos de sustentabilidade, ampliando a
percepção dos problemas ambientais aos fatos,
propondo ao aluno uma atitude transformadora
de alteração do percurso da situação ambiental,
inserindo a Educação Ambiental de maneira interdisciplinar na Educação Básica (BERNA, 2010).
A Educação Ambiental ficou reconhecida
em nível mundial após, principalmente, a Conferência de Estocolmo, em 1972, ampliando os processos de valorização dos conceitos ambientais,
reafirmando os objetivos, apontando o desenvolvimento de habilidades, alterando a visão sobre
as atitudes humanas com relação ao meio ambiente (RIZZO, 2012).
Segundo Vieira (2008) existe a interligação
entre o homem, sua cultura e a natureza foram
evidenciadas, tornando as práticas pedagógicas
voltadas à Educação Ambiental, promovendo a
ética que conduz à busca pela melhoria na qualidade de vida de todos os seres do planeta.

O objetivo das propostas determina a aplicação de programas que capacitem os professores para garantir o acesso das informações sobre
meio ambiente nas escolas, por meio da organização de eventos e atividades para a Educação
Ambiental, direcionando os princípios e propósitos da Educação Ambiental às crianças e adolescentes, envolvidos no Ensino Fundamental, incentivando práticas que levem à conscientização
ambiental produzindo a formação de sujeitos que
sejam multiplicadores sociais das experiências e
conhecimentos adquiridos sobre a importância
de preservar e mudar o olhar para a natureza,
a fim de garantir a salvação e sobrevivência do
planeta (BERNA, 2010).
Como o currículo escolar é uma representação da base que constrói a sociedade, caracterizado por um momento histórico e as relações
sociais de conhecimento, sua proposta de desenvolvimento nas escolas deve estar atenta para a
Educação Ambiental como uma complementação
das disciplinas, permitindo que o sujeito seja formado e suas capacidades construídas em cima
de práticas conscientes e sensíveis às urgências
das necessidades de sobrevivência, seja do meio
ou da humanidade (VIEIRA, 2008).
Conforme disposto na Lei n° 9795/1999:
Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino
normal.
Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores em todos os níveis e em todas as
disciplinas. Os professores e atividades
devem receber formação complementar
em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da
Política Nacional de Educação Ambiental.
Art.12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de
seus cursos, na rede pública e privada,
observarão o cumprimento do disposto
nos artigos 10 e 11 desta Lei (BRASIL,
1999 apud DIAS, 2012, p.33).
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A referida lei norteia as escolas para a
elaboração do currículo escolar, principalmente
voltando às menções ao ensino fundamental. A
existência da lei garante a inserção da Educação
Ambiental nas escolas de modo interdisciplinar,
baseando as práticas pedagógicas na compreensão e acompanhamento das atividades a fim de
assegurar seu ensino, além de observar as condições políticas, econômicas e sociais dos alunos
para que a proposta seja inserida de acordo com
a realidade dos sujeitos envolvidos.
O objetivo das escolas que promovem a
Educação Ambiental como forma natural de ensino deve ser a integração das atividades pedagógicas, buscando a continuidade dos projetos
estudados em sala de aula fora da realidade escolar, integrando o conhecimento adquirido às
propostas da comunidade, incentivando mudanças quando o assunto ainda for desconhecido e
ampliando as ações, quando as pessoas envolvidas já percebem a necessidade de preservar o
meio ambiente, diminuir as formas de consumo
dos recursos naturais e devolver à natureza aquilo
que dela foi retirado para satisfazer as necessidades humanas (RUY, 2014).
O aluno que participa de um processo de
ensino-aprendizagem significativo torna-se um
agente multiplicador do conhecimento, transformando suas atitudes de modo a influenciar a comunidade nas ações para promover a preservação ambiental por meio de práticas sustentáveis
(DIAS, 2012).
Branco (2017) faz a identificação dos líderes multiplicadores, chamando atenção dos professores para observar os alunos que se destacam na prática oratória, de modo que os colegas
os ouçam e sigam suas ideias. Os próprios alunos
são capazes de identificar um líder multiplicador,
mas todos podem colaborar para as ações de
multiplicar o conhecimento sobre os conceitos,
princípios e objetivos da Educação Ambiental. O
docente, no papel de mediador, deve observar e
valorizar as opiniões e ideias dos alunos para propor uma qualidade de vida humana e ambiental
cada vez melhor.

Para Renner e Nisti (2008) a multiplicação
do conhecimento ocorre a partir do incentivo dos
alunos em diminuir a utilização dos recursos naturais, debatendo em sala de aula questões de
consumo desenfreado, comparando como a humanidade retirava o que era preciso da natureza
antigamente e na atualidade, destacando a importância de preservar o meio para garantir a sobrevivências das gerações atuais e futuras.
A comunicação entre professor e alunos
pode traçar um plano de comportamento, após a
identificação das opiniões dos discentes sobre os
temas da Educação Ambiental, cabendo ao aluno
a reprodução daquilo que conhece sem que haja
um filtro, de modo que o professor pode observar
e valorizar os aspectos principais para efetivar as
práticas ambientais (ANDRADE, 2010).
Almeida (2013) destaca que o aluno multiplicador do conhecimento da Educação Ambiental tem como meio principal a divulgação da
mensagem que aprendeu em sala de aula, estendendo a aprendizagem às famílias e à comunidade de maneira geral, aliando professores e
alunos no processo de mudança comportamental
do coletivo social, buscando a qualidade de vida
humana e ambiental.
Além disso, os alunos multiplicadores são,
cada vez mais, monitores de suas famílias, observando e corrigindo hábitos antigos que não objetivam a preservação do meio ambiente.
Independente da linha teórica observada,
o objetivo sempre será a conscientização dos alunos que serão futuros profissionais, empenhados
em defender a preservação ambiental em diferentes contextos e momentos, cabendo às suas atitudes um aspecto de mudança comportamental,
potencializando a capacidade sensível de cada
sujeito, a fim de que se torne um multiplicador
seguro de suas opções e influenciador da comunidade, capaz de reconhecer e valorizar o meio
ambiente e o trabalho dos ambientalistas (RIZZO,
2012).
A escola também tem um papel importante
na formação do aluno multiplicador do conhecimento de Educação Ambiental, pois é o ambiente
que melhor implementa a consciência de preser30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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vação do meio, devido ao fácil acesso ao processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a escola
é o espaço social onde o aluno aprende a interagir com outras culturas e crenças, transferindo
sua própria realidade à comunidade escolar ao
redor (RUY, 2014).
Almeida (2013) afirma que o professor mediador está aliado ao desenvolvimento do projeto
que engloba a Educação Ambiental de maneira
interdisciplinar, sendo fundamental para o sucesso da formação do aluno multiplicador, promovendo a mudança do comportamento dos alunos,
de modo geral.
A participação do professor está enfatizada na importância de que a escola tem o intuito
de transformar as atitudes comportamentais com
relação ao meio ambiente. A elaboração de projetos e programas pode começar por meio das
práticas pedagógicas docentes que, ao iniciar um
incentivo aos alunos, está ampliando as possibilidades de que a comunidade ao redor, futuramente a sociedade mundial, alterem o percurso de
consumo desenfreado e preserve a natureza para
sobrevivência humana e ambiental (BRANCO,
2017).
A água, fundamental para a sobrevivência
humana, ainda sofre descaso diante do desperdício, poluição de rios, queimando o verde do
planeta, despejando lixo em esgoto, entre outras
ações destruidoras do meio ambiente. A escassez de água potável é discutida em todos os cantos do mundo, entre diplomatas e leigos sobre
Educação Ambiental e demais causas sociais
(BERNA, 2010).
O Governo Federal criou a Agência Nacional de Águas (ANA) devido à preocupação com
a falta de água improvável em algumas regiões,
com a missão de educar pessoas para utilizar racionalmente a água com a finalidade de reduzir o
consumo desenfreado, para que tal bem não se
esgote (VIEIRA, 2008).
A Agência Nacional de Águas também intenciona regular a ação sobre as comissões que
discutem a gestão ambiental e o uso consciente
de água potável. A Educação Ambiental, nesse
contexto, pode auxiliar na mediação do problema,

objetivando a amenização do consumo de água,
pois uma vez utilizada, a água não retorna às torneiras da sociedade, tornando um recurso cada
vez mais raro para o planeta (ANDRADE, 2010).
O aluno aprende quando sua realidade
aparece nas aulas, ou seja, ao ouvir que é preciso economizar água para garantir a sobrevivência das gerações atuais e futuras, assim como a
qualidade da natureza, e encontrar tais assuntos
no processo de ensino-aprendizagem, a assimilação é mais fácil, garantindo uma continuidade
nas ações.
Quando a Educação Ambiental está inserida naturalmente nos conteúdos, sendo apresentada sem forçar o aluno, ou que não haja superficialidade nas discussões, a criança consegue
enxergar a necessidade de aprender e debater
sobre tais temas para saber introduzir em sua realidade maneiras de preservar o meio ambiente,
buscando a diminuição drástica na destruição
dos recursos naturais.
Algumas medidas e números podem ser
apresentados aos alunos a fim de conscientizar,
prevendo as situações comuns um cuidado maior
ao utilizar a água. Quando apresentados aos problemas de maneira reveladora e significativa, o
aluno tende a pensar antes de realizar uma ação
que aprendeu nas discussões sobre meio ambiente na escola, família e comunidade (ALMEIDA, 2013).
Existem muitas alternativas para prevenção
ambiental principalmente que debatem sobre o
risco de escassez da água potável. Apesar dos
números mundiais alertarem para um futuro sem
água, ações como a redução de sal na água do
mar já são cogitadas como solução para a falta
de água no planeta (RUY, 2014).
Alguns parques temáticos também abriram
espaço para as discussões sobre a necessidade
de economizar água, com a Educação Ambiental
atuando em forma de palestras com estudiosos a
fim de promover a sensibilização dos donos dos
parques, sem deixar o lucro de lado (MARCATTO,
2011).
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Um exemplo dessa conscientização é o famoso parque temático da Disneylândia, mundialmente conhecido, o espaço abriga uma cidade
mirim que passou a projetar ações e pesquisas
para reduzir os impactos contra o meio ambiente, reduzindo os altíssimos gastos com água. Os
habitantes do Orange County, na Califórnia, Estados Unidos, região que está instalado o parque
também aderiram ao consumo consciente de
água, transformando a água do esgoto em água
potável há mais de trinta anos, sem apresentarem
problemas de saúde com esta prática (ALMEIDA,
2013).
Os grandes centros urbanos são os que
apresentam uma preocupação mais restrita com
a falta total de água, mas existem práticas fáceis
de realizar que poderiam ser implantadas em todo
o planeta. Um exemplo é a capital do Japão que
abriga o estádio Tokyo Dome, que ficou mundialmente conhecido devido à construção do teto em
plástico, resistente às ações do fogo, facilmente
infláveis, de acordo com a necessidade do momento. A estrutura serve como uma espécie de
lona para abrigar as chuvas, captando a água e
transferindo ao subsolo, sendo tratada para utilização nos banheiros e no sistema que combate
incêndios nos prédios. Nesse contexto, um terço
da água utilizada no estádio deriva de causas naturais, ou seja, das chuvas (MENEZES, 2012).
No Brasil, porém, ainda existem muitas metrópoles que sofrem com a falta de água, mas
não adaptam providências para evitar a escassez
total. No caso de São Paulo, mesmo abrigando a
maior rede hidráulica do mundo, ainda favorece
o desperdício do fluxo, apesar das medidas das
comunidades (RIZZO, 2012).
Como a extensão de canos é imensa, com
cerca de 22 mil quilômetros, a companhia responsável pelo abastecimento de água não consegue detectar todos os vazamentos, causando tal
desperdício. Além disso, muitos espaços utilizam
ligações clandestinas de água para consumo e,
apesar de todas as ações atuais para minimizar o
desperdício, ainda são cerca de meio bilhão de litros de água por dia jogados fora sem a utilização
devida (MENEZES, 2012).

Sendo assim, percebe-se a necessidade
de implantação com urgência da Educação Ambiental para que a população conscientize-se da
responsabilidade com o meio ambiente, iniciando
as ações que vão transformar a atitude humana
bem cedo, já no ensino fundamental, momento
que os alunos estão sendo capacitados para
selecionar o que é, de fato, importante para sua
vida.
Uma aprendizagem significativa, que associa a realidade do sujeito ao que ele estuda nas
escolas, é possível nortear a formação de sujeito
cada vez mais interessados e sensibilizados em
alterar o percurso do descaso com a natureza,
promovendo programas e considerando atitudes
dentro de suas famílias que levam às mudanças
quanto ao consumo desenfreado de recursos naturais e a adoção de maneiras simples de reciclagem de lixo, por exemplo, que garantem a qualidade de vida humana e ambiental promovendo
um equilíbrio natural que permite a sobrevivência
das gerações atuais e futuras (ANDRADE, 2010).

COS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGI-

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 da Educação Ambiental para a formação de cidadãos transformadores da sociedade,
considerando como objeto de estudo as metodologias adotadas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
A construção deste estudo baseou-se em
trabalhos publicados na língua portuguesa, considerando os últimos quinze anos, limitando as
pesquisas acerca da Educação Ambiental, evidenciando as possibilidades de transformação
dos problemas sociais a partir da aprendizagem
significativa nas escolas, abordando os conceitos da Educação Ambiental, estendendo as pesquisas às relações entre metodologias significativas e aplicação das habilidades desenvolvidas
na escola na realidade do aluno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Ambiental, nas últimas décadas vem sendo inserida nas escolas por meio
da interdisciplinaridade, incluída em outras matérias dos currículos educacionais, conquistando espaço nos planejamentos escolares, trazendo algumas discussões sobre a necessidade
de conscientização urgente da população, além de promover uma formação aos alunos que
relacionam os temas à aplicação no cotidiano de cada um, podendo ser trabalhado desde a
educação infantil, potencializando as habilidades dos alunos no ensino fundamental, momento que a caracterização humana está mais aberta à sensibilização.
Existem variadas metodologias para inserir a Educação Ambiental na rotina escolar, cabendo ao professor a escolha pela melhor maneira de introduzir os temas em sua disciplina
específica, relacionando a teoria à prática em sala de aula.
Observou-se, por meio as pesquisas dos autores referenciados no trabalho, que a importância de estudar a preservação do meio ambiente cabe desde os primeiros contatos da
criança com a aprendizagem, contribuindo com as práticas já existentes entre as famílias,
estendendo a responsabilidade social dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. A
concretização e sensibilização na formação do aluno são fundamentais para garantir que o
sujeito cresça com a capacidade crítica permanente em suas ações, transformando a realidade ao seu redor.
Considerando a ação social da Educação Ambiental deve-se pensar em tais temas de
forma mais abrangente, sem isolar um contexto, mantendo a interdisciplinaridade. A proposta
atual da sociedade é de acreditar e discutir possibilidades, cabendo à iniciação por sugestões de práticas nas escolas, viabilizando de forma que os educadores estabeleçam novas
relações e condições educacionais em prol da competência do pensar e do optar para uma
ação transformadora, encontradas nos alunos.
Assim torna-se inquestionável reconhecer todas as possibilidades e necessidades de
um trabalho envolvendo Educação Ambiental, como um caminho de aproximação saudável e
promissor entre aluno, professor, comunidade e escola. O desafio está no fortalecimento da
crença de que tudo é possível, desde que exista uma parceria verdadeira entre o professor
e o aluno.
A intenção foi destacar a importância de formar o aluno como agente multiplicador do
conhecimento sobre Educação Ambiental, com crianças cada vez mais capacitadas para
influenciar o meio que estão inseridas, chamando atenção para a mudança nos hábitos comuns dos adultos.
A Educação Ambiental deve promover o respeito ao incentivo de preservação do meio
ambiente, pelo desenvolvimento de ações, programas e projetos desenvolvidos nas escolas,
que variam da plantação de uma horta até a identificação do consumo excessivo de água,
energia e produção de lixo, capacitando os alunos para que estendam os conceitos estudados às famílias e comunidades, propiciando métodos inovadores de preservação ambiental.
A dedicação e envolvimento dos professores são fundamentais para que as ações
ocorram, de fato, sem que haja superficialidade no tratamento dos temas, mas os alunos são
os agentes principais da Educação Ambiental ao continuarem aplicando os
conhecimentos aprendidos nas escolas de maneira espontânea e natural,
assumindo o papel de cidadão participativo e transformador da realidade
ao seu redor.
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BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Identificação e
Intervenção
RESUMO: O presente artigo aborda sobre o bullying dentro do espaço educacional nas aulas de Educação física, apontando para a necessidade de olhar um sensível do professor
para que ações interventivas ocorram no combate a esta prática. Inicia, mostrando aspectos que são característicos do bullying para identificação de situações que o envolvam.
Em sequência, expõe sobre o bullying dentro dos espaços escolares e as consequências
destas ações na vida dos estudantes. Em continuidade, explana sobre o papel do professor de Educação Física no combate a prática de bullying durante as aulas. Por fim, conclui
evidenciando que esta prática é latente na educação e nas aulas de Educação Física e
que cabe a escola como um grupo a conscientização dos estudantes sobre os malefícios
dessas práticas que impactam na desqualificação das relações interpessoais. Como objetivo, o artigo traz concepções, conceitos e estratégias de ações que visam o combate ao
bullying nas aulas de Educação Física. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Bullying; Educação Física; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo aborda sobre o bullying e o impacto que estas práticas tem na
formação dos indivíduos sejam estes agressores, vítimas ou testemunhas, prejudicando as relações interpessoais e a aquisição de aprendizagens nas aulas
de Educação Física.
A Educação Física é uma área de conhecimento que envolve diversas relações pessoais e aponta para o desenvolvimento integral dos estudantes nas esferas motoras, cognitivas,
sociais e afetivas. Durante estas aulas é possível notar que muitas situações de conflitos de
comparações ocorrem, o que gera a exclusão de estudantes que, por diversas razões, possuem limitações ou dificuldades para conhecer e utilizar o corpo para interagir com o meio.
Neste contexto, situações de bullying podem ocorrer, fruto de perseguições que perpassam as aulas de Educação Física, mas que podem ser mais facilmente identificadas nas falas
e ações dos estudantes. Portanto, refletir sobre isso e entender qual o papel do professor de
Educação Física na intervenção e conscientização dos estudantes sobre os malefícios destas
práticas são urgentes para o combate ao bullying escolar.
Dessa forma, o trabalho trouxe como objetivo subsídios argumentativos que permeiam
reflexões em relação às concepções, conceitos e estratégias de ações que visam o combate
ao bullying nas aulas de Educação Física.
Para compor o teor do desenvolvimento deste artigo, foi realizada 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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IDENTIFICANDO SITUAÇÕES DE
BULLYING
O bullying tem sido uma prática alvo de
discussões críticas, pois tem estado presente em
diversos segmentos sociais, inclusive na escola.
Refletindo sobre o papel da escola, este tema
deve ser combatido, pois faz parte de agressões
constantes aos seres humanos e, como coloca
Botelho e Souza (2007), dentro dos espaços, as
agressões contra estudantes, professores e demais profissionais da educação ocorrem com
certa frequência e prejudicam a constituição identitária do indivíduo, assim como o processo de
ensino-aprendizagem.
Para Botelho e Souza (2007), a terminologia bullying é recente, mas os estudos apontam
que é uma prática que existe há muito tempo na
humanidade. É possível citar que os olhares para
esta prática não possuem muitos anos, porém os
efeitos das práticas do bullying podem ser evidenciadas em reações e consequências diversas
para os seres humanos que vem acompanhando
a história destes.
Em concordância, Santos e Teixeira (2014)
contextualizam evidenciando que:
Muitas dessas atitudes envolvendo agressões, violência, discriminação, exclusão,
preconceito, perseguição é uma problemática vista como bullying é um fenômeno mundial antigo, um problema já existente nas escolas desde muito tempo,
onde educadores pouco se fazia em estudar sobre o assunto. Foi então que por
volta de 1970 na Suécia, surgiu o interesse de toda a sociedade em pesquisar sobre o assunto e o que estava acontecendo para aqueles indivíduos identificados
como agressores e vítimas tivessem tais
atitudes. Durante muitos anos o fenômeno
bullying, era motivo de preocupação entre
pais e professores na Noruega, sem que
de alguma forma autoridades se manifestaram oficialmente em comprometer-se
com a situação dos fatos ocorridos em
sala de aula (SANTOS; TEIXEIRA, 2014,
p. 7).

Ainda na perspectiva de Botelho e Souza
(2007), há duas ações que se configuram como
bullying que se findam a ações diretas – aquelas
que são praticadas diretamente com o alvo perseguido – ou ações indiretas – ocasionadas pela
prática de difamações e pressões que impactam
no emocional dos indivíduos que sofrem bullying.
Reiterando a fala de Botelho e Souza
(2007), Reis et al, também, abordam os tipos de
práticas de bullying, ressaltando que:
O bullying é classificado como direto,
quando as vítimas são atacadas diretamente pelo agente, ou indireto, quando
estes estão ausentes. São considerados
bullying direto os apelidos, agressões físicas, ameaças, roubos, ofensas verbais
ou expressões e gestos que geram mal-estar aos vitimizados. O bullying direto
ocorre com uma frequência quatro vezes
maior entre os meninos. O bullying indireto compreende atitudes de indiferença,
isolamento, difamação e negação aos desejos, sendo mais adotadas pelas meninas (REIS et al, 2015, p. 76).

E sobre esta conceituação, Botelho e Souza (2007) colocam que:
Bullying compreende todas as formas de
atitudes agressivas, intencionais e repetidas (de maneira insistente e perturbadora) que ocorrem sem motivação evidente
e de forma velada, sendo adotadas por
um ou mais estudantes contra outro(s),
dentro de uma relação desigual de poder.
Este fenômeno se manifesta, sutilmente,
sob a forma de brincadeiras, apelidos, trotes, gozações e agressões físicas (BOTELHO; SOUZA, 2007, p. 1).

Em uma situação de bullying não existem
apenas dois personagens como apontado por
Botelho e Souza (2007), existem as testemunhas.
Para os autores, testemunhas são as pessoas
que visualizam a prática de bullying se encontrando no mesmo contexto que o agressor e a vítima.
A grande maioria das testemunhas se mantêm caladas e não realizam ações imediatas para
o combate ao bullying, geralmente, por apresentarem medo dos agressores.
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A falta de informação e de conhecimento
sobre o que podem fazer diante das práticas de
bullying observadas, é um agravante para a tomada de ação das testemunhas, apontando para a
necessidade do desenvolvimento de um trabalho
dentro da escola que promova esta formação a
todos os estudantes.
De acordo com Reis et al (2015), o bullying
é parte do envolvimento dos indivíduos em situações violência que acontecem na infância e na
adolescência com maior incidência, e se tratando
de um período em que as crianças e os jovens
estão em fase de constituição da personalidade
e identidade, essas ações impactam de maneira
acentuada nesta construção.
É importante ressaltar que tais práticas
ocorrem na vida adulta, porém estes possuem
maior liberdade para se defender ou buscar outros recursos para se resguardar.
Nesta perspectiva, Reis et al (2015) acrescentam que o bullying é uma forma de afirmar poder sobre o outro, praticado por meio de agressões sejam verbais ou físicas.
Neste contexto, a vítima é considerada a
pessoa que é alvo destas agressões, e tais agressões são configuradas como perseguição, ou
seja, ocorrem diversas vezes do mesmo agressor
para a mesma vítima.
Na perspectiva de Santos e Teixeira (2014),
o comportamento gerado pelo bullying tem impacto nas interrelações pessoais, no desenvolvimento integral e individual dos estudantes e reflexo nos contextos em que se encontram inseridos.
A reprodução de determinadas ações que,
por vezes, levam a vítima a se tornar agressor de
uma outra vítima como reflexo do que sofre seja
dentro de casa, na comunidade, na sociedade ou
na própria escola, faz com a prática seja cada vez
mais difícil de ser combatida, pois vai se maximizando.
Os locais que aparentemente eram seguros
e que os estudantes tinham confiança, passam a
não ser mais seguros, trazendo medo que reflete
diretamente em todas as aprendizagens que possam acarretar nestes diferentes espaços.
Na visão de Corrêa et al (2018), o bullying
deve ser considerado um grande problema social
que ocorre com muito frequência nos espaços escolares e fora deles em diversos contextos. Sua
incidência não se dá somente no Brasil, mas no
mundo todo, tornando uma problemática global.

Refletindo sobre as escolas brasileiras, estes autores apontam para a necessidade e importância de visualizar a vulnerabilidade nos espaços
educacionais, uma vez que a prática do bullying
em muitos casos está relacionada às dificuldades
vivenciadas pelos indivíduos com menores oportunidades de qualidade de vida.
Em sequência, Corrêa et al (2018) apresentam que a escola se torna um espaço em que
é possível evidenciar diversas formas de reprodução de violências sofridas pelos estudantes que é
revelada nas ações dos mesmos neste ambiente
de inter relações pessoais que podem ocorrer de
diferentes formas como agressões morais, físicas,
psicológicas, discriminações de gênero, raciais,
políticas e de orientação sexual.
Santos e Teixeira (2014) complementam
afirmando que a escola é um espaço social que
traz muitas ações de interações pessoais. Grande
parte dos estudantes que se tornam agressores
têm correlação com dificuldades de aprendizagens, uma vez que o oferecido pelas aulas não
lhe causa interesse e uma forma de ser notado, já
que não se destaca neste ambiente, é causando
relações de conflito e agressões como forma de
chamar a atenção dos outros para si.
Para complementar este pensamento, Santos e Teixeira (2014) acrescentam que:
A escola por sua vez, passa a ser um
‘campo de batalha’ na luta contra essas
mudanças, realizando ações de intervenções contra tais atitudes. A conscientização é uma das maneiras de prevenir as
manifestações de bullying, por isso se
não houver uma intervenção por parte
dos professores essas atitudes irão trazer
consequências trágicas a aqueles que
sofrem ou praticam o bullying (SANTOS;
TEIXEIRA, 2014, p. 12).

Neste contexto, Reis et al (2015) enfatizam
que é essencial utilizar da ética e moral no combate ao bullying dentro da escola, trazendo a tona
reflexões sobre as agressões estarem fora de um
conjunto de normas sociais que devem ser seguidas e que tais ações são passíveis de punições
quando estes se encontram em instâncias sociais
de relações humanas que perpassam o ambiente
educacional.
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Vale ressaltar que se houver intervenções
nos momentos das práticas de bullying e programas de formação para os estudantes, estas práticas tendem a sumir, o que não caracteriza que
um agressor será agressor para sempre, uma vez
que a reflexão e conscientização da sua ação e a
vontade de modificar para uma melhor convivência entre pares é fundamental para as relações
harmoniosas sociais.
Por fim, Reis et al (2015) mostram que os
agressores não se inferem de outras pessoas.
Seu intuito aparente é realmente chamar atenção
dos outros, serem percebidos no ambiente, buscando este recurso para atingir seu objetivo. E
assim, colocam que:
Ao que tudo indica, os praticantes de
bullying não se diferenciam de pessoas
que acreditam que, para mudar a própria
vida e a vida alheia, é necessário ter grandes poderes e realizações, para serem
percebidos, ouvidos e respeitados, e se
utilizam dos meios de que dispõem para
alcançar seus objetivos. Esses sujeitos
parecem não perceber que a autoridade
e a liderança almejada devem ser provenientes de bons exemplos, cuidados,
comprometimentos, respeito e de outros
valores e atitudes positivas que são valorizadas socialmente (REIS et al, 2015,
p. 83).

Vale salientar que estudos como de Reis
et al (2015) apontam para caracterizações de
práticas de bullying evidenciando que ações que
envolvem violência física estão mais interligadas
com as práticas entre meninos, enquanto as meninas utilizam mais de ações agressivas voltadas
para o impacto psicológico e emocional, como
exclusão, humilhação, entre outras.
Sair disso é essencial para compreender
quais as dinâmicas que estão ocorrendo dentro
da escola e como intervir nas diferentes situações.

BULLYING E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física é uma prática bem requisitada pelos estudantes. É um momento em
que os estudantes saem um pouco da sala de
aula e possuem mais liberdade para se movimentar e utilizar do corpo para resolver situações-problemas com as suas possibilidades de ações motoras.
Segundo Botelho e Souza (2007) é possível
evidenciar nas aulas de Educação Física ações
de extravasamento dos estudantes, o que às vezes geram conflitos que podem levar a agressão
física ou verbal, o que deve ser foco de observação e intervenção dos professores.
Desta forma, na atualidade existem muitas
pesquisas que trazem a temática do desenvolvimento de uma cultura voltada para a paz nas
aulas de Educação Física. Mas estas ações são
voltadas às reações ocasionadas pela prática esportiva e não por fatores sociais e de inter relações pessoais que envolvem o bullying.
Assim, se torna perceptível que este não é
um tema muito debatido nesta área de conhecimento, e que isso deve ser repensado, visto que
os impactos do bullying podem ser evidenciados
na falta de envolvimento dos estudantes nestas
aulas, devido a exclusão por parte de outros estudantes que se julgam melhores que ele, impedindo o desenvolvimento destes estudantes segregados.
A escola, segundo Reis et al (2015) é um
espaço democrático que recebe estudantes de
diferentes culturas, raças, religiões, com crenças
diferentes e forma de vivências particulares. A escola é um espaço para a diversidade e como tal
deve oferecer atividades que contemplem as diferentes culturas assim como premiar ações de
respeito ao próximo.
Com esta abertura fundamental surgem
os conflitos internos, conflitos estes que se bem
conduzido geram reflexões importantes, porém
se não forem resolvidos geram mais discriminações e maximizam as situações bullying dentro
deste espaço. Neste contexto, Reis et al (2015)
acentuam que:
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A Educação Física possui objetivos específicos, que contemplam a pluralidade e a
diversidade, ou seja, de certo modo, privilegiam-se as aulas nas quais meninos e
meninas participam juntos. No entanto, alguns jovens resistem em participar de atividades conjuntas com os meninos (REIS
et al, 2015, p. 74).

Ainda na perspectiva de Reis et al (2015),
a escola é um espaço suscetível à reprodução de
violência. No cotidiano educacional é comum a visualização de diversos tipos de agressões (físicas
ou verbais) e a escola tem dentro das suas responsabilidades intervir e buscar formas de ações
que combatam esta violência.
Dentre estas violências, o bullying aparece
em grandes escalas até em brincadeiras e impactam nas dificuldades de aprendizagens e socialização de muitos estudantes e deve ter um olhar
especial da escola e dos profissionais da educação que a contemplam.
Em complemento, Reis et al (2015) enfatizam que as violências na escola têm sido pauta
de discussões sobre o papel da instituição educacional neste combate. A sociedade como um
todo tem buscado formas de combater estas
violências, mas sem intervenções mais efetivas,
parece que a intolerância entre as pessoas está
aumentando.
Não diferente ocorre na Educação Física
e como citado no começo já são pensada em
ações para minimizar essa violência, o que causa
desconforto e se torna um grande desafio são as
práticas de violência mais sutis que dificilmente
são reconhecidas pelo olhar de um terceiro, necessitando da fala do estudante que sofre com
esta agressão que muitas vezes não sabe como
pedir ajuda.
Ao analisar a Educação Física e as variações nas habilidades motoras dos estudantes,
assim como das socializações que são consolidadas neste momento esportivo e são resultado
das relações fora deste espaço, é possível observar ações de bullying com humilhações, chacotas, exclusões de participação, xingamentos entre
outras práticas que configuram violência.
Mais uma vez é preciso ressaltar que o
bullying é caracterizado pela repetição de agressões verbais ou físicas de um mesmo agressor a
uma mesma vítima. Diante destas ações violentas, o professor é capaz de intervir no momento

da aula de Educação Física, assim como buscar
outras atividades as quais darão destaque a estes
estudantes que estão participando de ações vexatórias, mostrando aos estudantes que cada um
tem habilidades específicas.
Porém quando o professor nota que há
algum tipo de perseguição ou ouve relatos dos
estudantes sobre isso, outras medidas devem ser
tomadas pois deixam de ser ações corriqueiras
para adentrar ao universo do bullying. E pensando na Educação Física como área de conhecimento, Santos e Teixeira (2014) colocam que:
A escola tem uma difícil missão em despertar o interesse dos alunos para o senso crítico, visando o respeito às diferenças, as tolerâncias pensando sempre nos
princípios éticos, morais e sociais. A Educação Física, ou seja, os profissionais da
área devem contribuir na superação dessas discriminações, preconceitos, proporcionando um ambiente de socialização
impedindo sua proliferação (SANTOS;
TEIXEIRA, 2014, p. 8).

Na visão de Santos e Teixeira (2014), a
Educação Física é um constante palco de ações
de violências banais, ocasionadas por desavenças na própria prática esportiva. Não intervir nestas práticas é fortalecer nos estudantes que estas
são corretas e que quando precisarem brigar de
forma mais agressiva, estes têm direito, o que
acaba deixando os estudantes menos favorecidos mais acuados.
Os próprios conteúdos da Educação Física favorecem a reflexão das condutas entre pares e sociais por meio de jogos, brincadeiras e
esportes. As regras são fundamentais para que
entendam que existe limites e que estes limites
são explicitados em um regimento maior o qual
deve ser seguido, o qual aponta para a importância do respeito entre as pessoas para que a
prática esportiva seja convidativa a todos e o desenvolvimento dos estudantes se dê sem maiores
intervenientes.
Dessa forma, Santos e Teixeira (2014)
colocam que a Educação Física é uma área de
conhecimento essencial para a formação cidadã
dos estudantes, que integra valores morais, éticos e estéticos caminhando na vertente dos pressupostos humanistas e democráticos.
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Com esta importância, a Educação Física
deve buscar estratégias de ações a serem disponibilizadas durante as suas aulas que reforcem
a necessidade de aperfeiçoar ações de respeito
e socialização entre pares, assim como valorizar
os estudantes em suas características pessoais,
auxiliando na consolidação da sua identidade.
A respeito do assunto, Correa et al (2018)
afirmam que:
A literatura recente tem indicado a necessidade de aprofundar os estudos sobre o
bullying nas aulas de Educação Física. Os
trabalhos já publicados apresentam dados que confirmam que os espaços e os
tempos de aula de Educação Física são
onde ocorrem grande parte dos casos de
bullying nas escolas. Os resultados das
pesquisas indicam que o bullying escolar
ocorre principalmente no tempo livre dos
alunos e nas salas de aula e que na Educação Física surgem casos normalmente
associados à imagem corporal e à habilidade motora (CORRÊA et al, 2018, p.
235).

As relações interpessoais, segundo Corrêa
et al (2018), ocorrem na escola com aspectos
peculiares com o envolvimento dos estudantes
em práticas que trazem a ludicidade e a interação
física em uma nova perspectiva, se tornando fundamental para a prática das atividades propostas.
E nestas relações de desejo por ser os
melhores novos conflitos passam a ser traçados
e aqueles que parecem não destacar por muito fatores como vergonha, receio, falta de coragem de
tentar entre outros, podem ser motivo de bullying
de outros estudantes, o que os distanciam cada
vez mais das aulas, podendo ter impacto no emocional nos dias que se sucederem a estas aulas.
De acordo com Corrêa et al (2018), a área
de conhecimento Educação Física possui objetivos muito específicos correlacionados ao corpo
em movimento e suas possibilidades de ações.
Esses objetivos complementam a pluralidade e
diversidade, primando para a participação de todos os estudantes de forma conjunta sem a realização de segregações por causa de sexo.
Porém se não houver intervenções do professor da disciplina nos momentos de atividades,
muitas são as colocações maldosas dos estudantes, assim como ações de exclusão ocorrem

pelas diferenças provenientes das características
particulares dos sexos e, tais ações, podem resultar em bullying dentro deste espaço.
Dessa forma, Melim e Pereira (2015) complementam e sintetizam que as ações ocasionadas pela prática esportiva durante as aulas de
Educação Física podem levar ao bullying quando
se desvirtuam pressupostos e concepções que
envolvem as práticas pedagógicas.
Porém, quando há atenção e observação
dos professores, evidenciando intervenções nos
pequenos comentários que retratam as deficiências dos seu grupo de estudantes, esse quadro
pode ser modificado, assim como possibilitar
reflexões sobre a importância das diferenças e
a capacidade que todos os indivíduos têm de
aprender e se destacar em diferentes atividades,
minimizando o bullying na quadra e dentro da escola.
Com ações deste tipo, os estudantes se
sentem seguros para expor situações, o que favorece o combate a esta prática que abala o emocional e psicológico de grande parte dos estudantes nos anos escolares.

O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO COMBATE AO BULLYING
As estratégias metodológicas segundo
Reis et al (2015) devem ser ressignificadas na
educação escolar em relação às práticas pedagógicas ofertadas durante as aulas de Educação
Física para o combate ao bullying. Duas ferramentas que favorecem este combate são a ludicidade
e o lazer, uma vez que desenvolvem competências sociais e favorecem ações de prevenção aos
conflitos que possam gerar agressões.
Para isso, como colocam Reis et al (2015),
é importante que as atividades sejam contextualizadas com a realidade dos estudantes e a intencionalidade destas práticas pedagógicas devem
estar voltadas para o combate ao bullying, propondo situações-problemas as quais permitam
a reflexão crítica dos estudantes sobre as ações
com o próximo e o respeito às diferenças e diversidade.
O papel do professor nesta organização
das práticas pedagógicas e na intervenção diante
de agressões que ocorrem nas aulas de Educação Física é de suma importância para o combate ao bullying.
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Sobre isso, Reis et al (2015) enfatiza a importância do professor ser visto como autoridade
e respeito dentro da escola, para que os estudantes compreendam a sua intenção e possam
refletir com as atividades propostas.
Este professor deve ter propriedade de
conhecimento dos fatos que possam gerar situações de bullying e conhecer estratégias de ações
para o seu combate. Em relação a esta assertiva,
Santos e Teixeira (2014) apontam que:
Para valorizar e reconhecer essas diferenças como o reconhecimento e o respeito
à diversidade cultural, a tolerância, o diálogo, a cooperação, devem criar condições, ou seja, documentos para melhor
compreensão entre culturas garantindo
à paz a solidariedade entre os povos. É
sabido que nossos alunos, ou uma boa
parte deles, estão em contato com atos
violentos em todos os tipos de relacionamento, seja na escola, em casa e até
mesmo na rua. Longe de ser uma simples
brincadeira, crianças e adolescentes muitas vezes sofrem algum tipo de agressão
calada sem mesmo conseguir reagir de
maneira que possa se defender de tais
agressões (SANTOS; TEIXEIRA, 2014, p.
5).

Ainda na perspectiva de Santos e Teixeira (2014), os professores têm dentro de suas
responsabilidades a promoção de incentivo aos
estudantes para a harmonização das relações
interpessoais, desenvolvendo em suas práticas
pedagógicas atitudes cooperativas e ações de resolução de conflitos.
O seu olhar observador é fundamental
para identificar possíveis situações que podem
levar ao bullying ou reconhecer atitudes de um
bullying consolidado, devendo intervir com diretividade nestas ocasiões com as estratégias que
foram previamente elaboradas.
A sociedade em que os estudantes estão
inseridos estimula comportamentos competitivos
que apontam para a necessidade da eliminação
do outro para poder subir de patamar. O mais
forte parece ganhar as batalhas. Essa visão propagada pelo capitalismo social gera ações descompensadas nos estudantes que ainda se encontram em formação.
É neste momento que o professor de Educação Física com suas práticas pedagógicas
deve mostrar que a sociedade não funciona exatamente desta maneira e as relações pessoais

são de extrema essencialidade para alcançar melhores posições sociais.
E em corroboração com a importância observativas do professor e suas intervenções em
prol da formação cidadã dos estudantes, Santos
e Teixeira (2014) acrescentam que:
É muito importante que nós professores
estejamos atentos a toda e qualquer manifestação de bullying de maneira que
possamos atuar como mediadores através de diálogos e atitudes na busca de
contribuir para um processo de sensibilização fazendo-os refletir sobre sua prática
e assim intervir partindo de uma educação de valores morais construindo esses
valores e refletindo sobre seus direitos e
deveres. Não existe uma receita pronta
para extinguir o bullying entre os alunos,
mas não podemos ignorar ou desprezar
o que está acontecendo, ou seja, deixar
crescer a violência e o preconceito no ambiente escolar e posteriormente em sua
vida adulta. O profissional da Educação
Física cabe saber identificar, distinguir e
diagnosticar o fenômeno bullying, para
promover as estratégias de intervenção e
prevenção, adequadas à realidade da escola. Não existem soluções prontas para
o combate efetivo deste fenômeno, frente à complexidade do mesmo (SANTOS;
TEIXEIRA, 2014, p. 13).

De acordo com Corrêa et al (2018), é importante compreender qual o grau de consciência que o agressor tem no momento que pratica o bullying nos espaços escolares. Na grande
maioria das vezes, o agressor não tem noção das
consequências que suas falas e ações podem
causar na vítima.
Abrir espaço para conversas e acolher tanto o agressor quanto a vítima é importante para
o processo reflexivo e transformação nas ações
interpessoais dentro da escola. Neste contexto, o
professor de Educação Física tem mais espaço
para se aproximar dos estudantes e criar maiores
vínculos, possibilitando o estreitamento de laços
tanto com o agressor quanto com a vítima devido as dinâmicas em que as aulas acontecessem
sem amarras a cadeiras e determinadas práticas
pedagógicas tradicionalistas.
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Ainda na perspectiva de Corrêa et al (2018),
as aulas de Educação Física solicitam o desenvolvimento de diversas habilidades, habilidades
estas que estão correlacionadas às capacidades
que todos os indivíduos possuem.
Durante as aulas as relações que se fazem
com este desenvolvimento, com as dificuldades e
com as limitações de determinados estudantes é
sempre alvo para situações de humilhações ocasionadas por aqueles estudantes que possuem a
necessidade de chamar a atenção, muitas vezes
são os estudantes que possuem dificuldades de
aprendizagens nas aulas que envolvem sala e se
desinteressam pela escola.
Nesta vertente, Corrêa et al (2018) evidenciam a importância de reflexões constantes e contínuas, assim como integração entre todas as áreas de conhecimento curriculares para que sejam
estruturadas ações de combate ao bullying. Em
complemento, Melim e Pereira (2015) contextualizam as aulas de Educação Física da seguinte
forma:
Pelo gosto que os alunos têm por estas
aulas, pela existência de um contexto específico propiciado por esta disciplina e
que aflora sentimentos fortes e por vezes
ambíguos no aluno, em relação a si próprio e em relação aos que o rodeiam, os
professores de Educação Física têm uma
responsabilidade acrescida de abordar e
trabalhar as questões da ética, dos princípios morais, dos valores sociais e da
qualidade do relacionamento interpessoal. Esta é possivelmente a melhor contribuição para a desejada formação integral
do aluno como futuro cidadão adaptado,
produtivo e feliz, numa sociedade contemporânea exigente e em constante transformação (MELIM; PEREIRA, 2015, p. 66).

Segundo Melim e Pereira (2015), às aulas
quando são desinteressantes para os estudantes, não estabelecendo vínculos com a realidade
a qual estes se encontram inseridos, com pouco ânimo dos professores de buscar estratégias
que possam influir nos problemas de disciplina,
ignorância ao lado emocional e psicológico dos
estudantes, se torna um alvo fácil para práticas
de bullying.

Por isso, que o professor deve buscar
estruturar aulas convidativas, as quais, por meio
de atividades estimulantes, chamem os estudantes para refletir sobre sua importância no meio e
nas relações pessoais respeitosas. Não diferente
ocorre nas aulas de Educação Física que podem
se tornar bem desinteressantes dependendo das
propostas disponibilizadas pelos professores.
E os autores acima complementa colocando que:

A tolerância ou a não identificação de
determinados comportamentos provocatórios por parte dos alunos pode ser
outro aspeto potenciador de situações
discriminatórias na aula de Educação Física. Estas atitudes podem manifestar-se
de forma mais ou menos subtil, muitas
vezes utilizando apenas uma linguagem
corporal (não verbal), como por exemplo:
o contacto violento durante as atividades
e jogos; olhares e risos desmoralizantes,
intimidatórios, e com o intuito de ridicularizar; exclusões intencionais (não passar a
bola a alguém, ignorá-lo na escolha das
equipas, distanciamento físico de alguns
alunos); provocações corporais (bater,
empurrar, esbarrar, assediar); dentre outras manifestações (MELIM; PEREIRA,
2015, p. 69).

Portanto, como afirmam Melim e Pereira
(2015), identificar situações de bullying no ambiente educacional é função do professor de Educação Física e de todos os professores e demais
profissionais da educação que se encontram nos
espaços educacionais.
Articular medidas em conjunto para combater estas práticas passa a ser uma das responsabilidades da escola que não pode se manter
vedada diante de tal problemática que impacta diretamente no processo de ensino-aprendizagem
dos estudantes, em sua formação cidadã e em
sua constituição identitária.
Neste contexto, o professor de Educação
Física tem em suas mãos a atratividade da área
de conhecimento e a necessidade de movimento que os estudantes possuem por ficarem tanto
tempo confinados a sala de aula e devem utilizar
isso a seu favor, constituindo práticas pedagógicas reflexivas e dialógicas que tragam o bullying
como um temática a ser estudada e combatida.
Dessa forma , os estudantes terão participação
ativa nesta luta e transformações serão visualizadas dentro e fora da escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no decorrer no teor deste artigo foi
possível observar que o bullying é uma prática que acontece com constância dentro dos espaços escolares e como consequência afetam o emocional e psicológicos dos estudantes,
que impacta nas suas relações interpessoais.
Refletindo sobre as aulas de Educação Física como um espaço em que os estudantes
têm maior liberdade de ação, se torna visível que as relações interpessoais são acentuadas
com as práticas esportivas, favorecendo a identificação de situações de bullying dentro da
escola.
Com isso, cabe ao professor de Educação Física, dentro das suas aulas, utilizar de um
olhar sensível sobre as ações e reações dos estudantes e intervir sempre que alguma forma
agressiva de tratamento for identificada para que esta não venha a se tornar bullying, ou se
já são práticas de bullying, utilizar de estratégias de ações conscientizadoras para modificar
este cenário, mostrando para os estudantes que esta transformação dependem deles mesmos em um grupo coletivo que prima pelo respeito ao outro, diferenças e diversidade.
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS
RESUMO: A Educação Especial nas escolas públicas é um tema atual e necessário, pois
são diversas as especificidades desta modalidade da educação que muitas vezes é confundida com a educação inclusiva. Promover a inclusão nas escolas depende de uma série de fatores, principalmente, o conhecimento das legislações vigentes e a participação
efetiva dos professores especializados em educação especial, para que estes, garantam
o acesso e permanências de crianças e adolescentes no cotidiano da escola, com a interação e participação nas salas regulares. Esta pesquisa, tem como objetivo apresentar
algumas características da Educação Especial, bem como abordar assuntos relevantes
para o entendimento e aprofundamento de questões que estão presentes na escola pública e nas escolas da rede privada. Dessa forma, espera-se que este breve estudo, possa
auxiliar professores das salas regulares, a entender o trabalho do professor das salas de
atendimento educacional especializado e a partir disso, trabalhar com objetivos comuns
que é o acolhimento desses alunos.

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Docentes.
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INTRODUÇÃO

A

educação especial é uma modalidade de ensino destinada a educandos portadores de necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem, originadas por alguma deficiência, podendo esta ser física, sensorial, mental ou
múltipla, de características como altas habilidades, superdotação ou talentos.
Pode ser oferecida em escolas especializadas com atendimento específico ou por uma
equipe multidisciplinar. Atualmente, as escolas públicas e privadas atendem essas crianças e
adolescentes em salas regulares, possibilitando assim a educação inclusiva.
Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, faz parte dos objetivos da Política Nacional
de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva na rede municipal e estadual de
ensino.
Nas escolas, o atendimento das crianças matriculadas no ensino regular, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) é realizado nas salas de recursos multifuncionais
(SEM 's), por professor especializado em educação especial. Este profissional é responsável
por adequar metodologias de aprendizagem apropriada a cada criança de acordo com suas
especificidades.
Este estudo tem como objetivo apresentar algumas características da educação especial na rede pública de ensino, abordando algumas especificidades do fazer pedagógico e a
formação docente entre outros temas relevantes para o entendimento do tema.
Algumas dificuldades referentes ao atendimento das crianças nas salas regulares, bem
como sua inclusão efetiva durantes as aulas, reforça a justificativa em escrever sobre esse
assunto que, embora discutido constantemente, ainda existe muita relutância em aprender a
trabalhar com as crianças que necessitam de um olhar mais atento e direcionado para suas
dificuldades.
Dessa forma, serão abordados alguns temas relevantes para este estudo como: normalidade e a anormalidade e sua construção social; uma breve história da inclusão escolar
no Brasil; as práticas docentes; um breve debate sobre a formação de professores e finaliza
com o tema da exclusão à inclusão.
Sendo assim, espera-se que este breve estudo possa auxiliar professores das classes
regulares a compreender algumas características da educação especial presentes no cotidiano escolar.
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NORMALIDADE E A ANORMALIDADE E SUA CONSTRUÇÃO SOCIAL
Referindo-se de uma forma histórica, a sociedade determina as maneiras de classificar os
indivíduos e o total de atrativos vistos como comuns e naturais para os componentes de cada
uma destas camadas.
Desta forma, a sociedade define específicas particularidades humanas como sendo indício de anomalias, gera um modelo de homem
ideal e os que saem desse modelo são vistos
como “anormais”, ocupando um lugar social divergente dos demais.
Esta subpopulação compõe o conjunto
dos "subcidadãos'', que atuam na vida social sem
os benefícios dos que têm as habilidades indispensáveis para uma vivência dinâmica e cheia
dos temas da comunidade (GENTILI, 2001).
O reconhecimento da normalidade/anormalidade se compõe como necessária para
que a sociedade pudesse conservar, através do
costume social, sua ordem social, impedindo a
desordem: “de um lado, norma como regra de
conduta, como oposição à irregularidade e à desordem; de outro lado, norma como regularidade funcional, como oposição ao patológico e à
doença” (NETO, 2001, p.24).
Tanto o reconhecimento da normalidade,
quanto da anormalidade, é importante para a
conservação da ordem social. A definição da
normalidade possibilita que se definem as normas sociais e o reconhecimento da anormalidade que se identifique os que saiam dos modelos
determinados, que devem simbolizar advertência social para o desempenho social atual. Para
o indivíduo classificado anômalo é decretado
um estado de desvio:
O desvio é um fenômeno social construído para pôr em evidência o caráter negativo atribuído a determinadas qualidades
de uma pessoa (atributos, comportamentos ou afiliação grupal), com base nas
quais essa é desacreditada e segregada.

O desvio é criado e sobreposto ao atributo ou ao comportamento quando a não
conformidade deste às expectativas não
podem ser toleradas, sob a pena de se
criarem situações que podem pôr em riscos aspectos da vida coletiva. Um atributo
ou comportamento deixa de ser apenas
uma diferença ofensiva, eventualmente limita o funcionamento do indivíduo para
tornar-se uma diferença até ameaçadora,
que leva a pessoa a ser tratada de modo
diferente pela coletividade. Essa diferença
passa a receber interpretações especiais,
sugerindo que se trata de algo a ser evitado por pessoas comuns da coletividade
(OMOTE, 2004, p.291).

Portanto, ao serem vistos como desviantes esses indivíduos começam a sofrer um regime de condenação, segundo esclarece este
mesmo autor:
Uma vez criadas as categorias específicas de desviantes, com a possibilidade
de os membros de uma mesma categoria
serem vistos como efetivamente se tornarem muito parecidos uns com os outros e
ao mesmo tempo bastante diferentes dos
de outras categorias, a identificação das
fronteiras sociais de desviantes se torna
uma tarefa relativamente fácil para todos
os integrantes da comunidade. Assim, o
tratamento especial, em termos de descrédito social e consequente incapacitação social, dado pela comunidade pode
ser direcionado aos seus alvos sem dificuldade. Do mesmo modo, as eventuais
segregações e exclusões podem ser praticadas com a aparência de algo correto
e justo. O resultado é a pessoa marcada
socialmente como inferior (OMOTE, 2004,
p.292).

A convivência entre normais e anormais
não acontecem de forma simples porque os
classificados anormais podem se acercar ao
máximo da norma, e para isso, precisam mostrar
especificidades e condutas que se pareçam aos
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das regras sociais contemporâneas: “O outro só
passa a ser considerado um cidadão na medida
em que se adequa ao mesmo, a partir da constatação como desvio da norma e da disciplina”
(SOUZA; GALLO, 2002, p.39).
O grupo de indivíduos classificados deficientes mentais foi um dos que ganhou a classificação de anomalia em associação aos modelos estabelecidos pela sociedade, e para ele foi
conferido o estigma da inferioridade.
A situação de ter uma deformidade mental
terminou sendo suficiente para determinar todas
as suas barreiras e capacidades. As condutas
sociais, em equivalência a estas pessoas, foram se ordenando de maneira a fazer com que
possuíssem uma atuação mínima na sociedade,
nascendo, desta forma, condutas de afastamento e discriminação contra elas.
A posição social de ter uma situação de
deformidade faz cair sobre o indivíduo um olhar
depreciativo, que evidencia seus problemas em
prejuízo de suas perspectivas de evolução e
aprendizagem (MAGALHÃES, 2002). Também
são classificados como cidadãos que sempre
vão necessitar de auxílio, pois são incapazes de
decidirem por si mesmos:
[...] Deste modo, dentro da concepção
clínica tradicional, o portador de necessidades especiais é percebido em seu ambiente como um ser com desenvolvimento
diferenciado. Em sua vida cotidiana, assim
como em seu atendimento educacional e
clínico, frequentemente são os pais e profissionais que tomam todas as decisões.
Com efeito, a visão de mundo de si próprio deste indivíduo raramente é levada
em consideração na sociedade em geral,
assim como nas práticas educativas (NUNES, et.al, 2002, p.37).

Os parâmetros de elegibilidade dos estudantes encarados deficientes mentais ainda são
diversificados. No entanto, um ponto relevante é
que uma vez criado esta elegibilidade, se convencional ou não, se evidente ou encoberta, os
estudantes carregam a marca social de ter uma
imperfeição mental, o qual marcará seus alcan-

ces e probabilidade, seja na vida escolar quanto
na vida social.
Em prol da criação de uma sociedade
democrática, começa-se a impor uma nova maneira de convívio social, de organização social.
Partindo-se do momento em que se preserva
um modo de governo justa e comunicativo, a
democracia termina sendo constituída de fins
que colaboraram para o bem estar de todos os
indivíduos da sociedade, posto que os fatores
substanciais da gestão democrática são evidenciados pelo direito à vida, à educação, à saúde,
à moradia entre outros (ARAÚJO, 2002).
Para que os propósitos da democracia
sejam alcançados é necessário que se leve em
conta que todos são iguais ante as leis, independentemente de suas características e distinções. A justiça social só irá existir de fato, quando acontecer a admissão da pluralidade cultural,
social e biológica:
Começo lembrando outro princípio inerente ao conceito de justiça e, consequentemente, de democracia: a equidade, que
reconhece o princípio da diferença dentro
da igualdade. Assim, uma lei é justa somente se reconhece que todos são considerados iguais perante ela, ao mesmo
tempo em que considera as possíveis diferenças relacionadas a seu cumprimento
ou sua violação (ARAÚJO, 2002, p.34).

A concepção de democracia, de justiça
social, precisa atravessar todas as esferas sociais, incluindo a escola. É necessário que haja
o preceito da equivalência que admite a causa
da distinção dentro da igualdade:
[...] É necessário introduzir uma dose de
discriminação positiva a fim de assegurar
maior igualdade de oportunidades. É preciso também garantir o acesso a bens escolares fundamentais, ou, para afirmar de
modo mais incisivo, um mínimo escolar.
Ao mesmo tempo, e de maneira oposta,
ela deve velar para que as desigualdades
escolares não produzam, por sua vez, demasiadas desigualdades sociais (DUBET,
2004, p.7).
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Assim, a segregação positiva é essencial
para nivelar as chances, é importante distinguir
quem precisará receber esta abordagem diferente, e isso, precisa de reconhecimento da população alvo e classificação firmada em padrões. A
sociedade democrática, justa, é, portanto, a que
identifica todos como indivíduos, com direitos e
deveres que conduzam à obtenção de uma vida
digna.
A inserção social é a ação que nasce na
proteção da geração de sociedades democráticas, em que haja o envolvimento social, aquisição da cidadania e justiça social para todos
os indivíduos da sociedade e, também, para os
grupos minoritários, tais como os classificados
com deficiência mental.
A origem basilar que conduz este movimento é o de que a sociedade necessita se adequar a pluralidade e não o oposto. E, é neste
contexto que se mostra também a exposição e
as políticas públicas orientadas para inserção
escolar.

UMA BREVE HISTÓRIA DA INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL
No Brasil, a propositura da inclusão escolar foi sustentada pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, Lei nº 4.024/61, que, já em 1961,
alegava que o ensino dos excepcionais se integrasse ao máximo ao cenário da educação geral
do país e a responsabilidade a assistência especializada.
Desde o ano de 1960, a legislação no
Brasil, defende a assistência em escola regular
para os estudantes com deficiência, este, era desenvolvido em espaços separados (classes ou
escolas especiais) e, foi só a partir do ano de
1990 que a matrícula começou a ser defendida
com mais destaque na classe comum da escola
regular.
Contudo, na conjuntura brasileira ainda
perdura a escolarização em espaços especificados, apesar do reconhecido de envolver ao máximo a educação desses estudantes no conjunto
regular, preferivelmente, nas classes comuns.

O avanço da política da integração escolar é de assegurar que as escolas regulares
serão encarregadas pela educação de todos,
igualmente dos estudantes da Educação Especial. Dessa forma, a escola regular tem que ter
competência para recepcionar todo o aluno, e,
para que estes conquistem acesso aos graus
mais elevados de progresso e aprendizagem.
A Educação Especial alcança sua importância neste cenário à medida em que viabiliza
que a pluralidade do alunado seja beneficiada
com o oferecimento de meios e conteúdos pedagógicos que possibilitem que todos os estudantes possuam iguais chances na escola regular, assegurando a aprendizagem escolar.
É, portanto, a Educação Especial um modelo de educação que precisa ser usada com
todos os estudantes que venham a demonstrar
dificuldade de aprendizagem, e, tem que ser estabelecida dentro de um projeto pedagógico da
escola regular, e possibilitar que todos os estudantes tenham alcance aos graus mais elevados de aprendizagem e progresso, objetivando
a inclusão social, inserção na vida produtiva e
prática da cidadania.
Sendo assim, os fundamentos do projeto
da integração escolar deveriam ser confundidos
com os da inserção escolar, já que ambas legitimam a matrícula dos estudantes com déficit
na escola regular. No entanto, o programa da
integração escolar acreditava que o êxito do
acesso desses estudantes era de competência
especificamente individual, enquanto, que o projeto da inserção escolar conceitua que o regime
educacional também precisa se remodelar para
recepcionar adequadamente todo o alunado:
A inclusão estabelece que as diferenças
humanas são normais, mais, ao mesmo
tempo, reconhece que a escola atual tem
provocado ou acentuado desigualdades
associadas à existência de origem pessoal, sociais, culturais e políticas e é por isso
que ela prega a necessidade de reestruturação do sistema educacional para prover
uma educação de qualidade para todas
as crianças (MENDES, 2005b, p.252).
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Em definitivo o projeto da inserção escolar
surgiu na metade do ano de 1990, no regime
educacional norte-americano:
O princípio da inclusão nasceu na perspectiva do sistema educacional norte americano quanto estes começaram a sentir o
fracasso da integração e o insucesso da
escola pública. Na tentativa de melhorar
a educação da população de risco elencaram algumas formas para a conhecida
escola de qualidade, que acabou sendo o
alicerce da proposta da inclusão escolar.
Estas novas medidas contemplavam: menor burocracia, gestão descentralizada,
maior flexibilidade para as escolas, respeito à diversidade, o que contribuiu para
que a escola respondesse melhor às necessidades de seus diferentes estudantes
provendo recursos variados, centrados na
própria escola (MENDES, 2003, p.28).

O projeto da inserção escolar, ao idealizar
uma escola de qualidade para todos, preserva a
admissão de todos os jovens e crianças na escola regular, incluindo os provenientes dos centros da Educação Especial.
A instituição escolar, tem que ser o espaço de primazia e escolha para todos. Mais
do que isso, o projeto da inserção escolar ao
resguardar o respeito a pluralidade, o reconhecimento político das diversidades tem o dever de
se reorganizar para que possa acolher, adequadamente, todo o estudante:
O conceito de inclusão no âmbito específico da educação implica, antes de mais
nada, rejeitar por princípio a exclusão
(presencial ou acadêmica) de qualquer
aluno da comunidade escolar. Para isso,
a escola que pretende seguir uma política
de educação inclusiva desenvolve políticas, culturas e práticas que valorizam a
contribuição ativa de cada aluno para a
formação de um conhecimento construído e partilhado e, desta forma, atinge
a qualidade acadêmica e sociocultural
sem discriminação (RODRIGUES, 2006,
p.301-302).

A incorporação escolar deve ser classificada como atividade política que procura a criação
de escolas democráticas, em que a pluralidade
do aluno é aceita e respeitada. O sistema educacional atual tem que assegurar a admissão de
todos os estudantes, incluindo e em particular
dos que foram, historicamente, discriminados
por ela.
E, mais do que a admissão, a instituição
escolar precisa assegurar a conservação e o
êxito de todos. Assim sendo, para que a política de inserção escolar possa ter sucesso, para
que possa adequadamente acolher as carências
de todos estudantes, propiciando a estes o progresso máximo de suas capacidades e talentos,
é necessário que nossos regimes escolares se
modernizem, para que efetivamente se encontrem aptos para recepcionar a todos:
A mera inserção do aluno deficiente em
classe comum não pode ser confundida
com a inclusão. Na verdade, toda a escola precisa ter caráter inclusivo nas suas
características e no funcionamento para
que sejam matriculados alunos deficientes e sejam acolhidos. Uma escola que só
busca arranjo especial determinado pela
presença de algum aluno deficiente e na
qual a adequação é feita para as necessidades particulares dele não pode ser
considerada propriamente inclusiva. Estaria, em princípio, excluindo a participação
daquelas cujas necessidades não podem
ser satisfeitas pelas condições atuais de
funcionamento (OMOTE, 2004b, p.6).

A legislação nacional, ao preservar a obrigatoriedade do Estado com a globalização do
ensino, criação de escolas de qualidades, bem
como a importância da reorganização das instituições escolares e o fornecimento de serviços
profissionais para a assistência escolar dos estudantes com necessidades especiais de educação, gerou um terreno muito fértil para a implantação de políticas educacionais inclusivas.
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AS PRÁTICAS DOCENTES
As demonstrações de dificuldades de
aprendizagem na escola, manifestam-se de forma consecutivas, desde episódios leves e temporários que podem se solucionar naturalmente
na atividade pedagógica até episódios mais graves e permanentes que propõe o uso de artifícios especiais para a sua solução.
Acolher a essas contínuas adversidades
exige resultados educacionais apropriados envolvendo contínuas e crescentes adequações
do currículo. Nessas condições, observa-se a
importância de criar ajustes expressivos no currículo para o acolhimento, levando em consideração as suas particularidades individuais (BRASIL, 2003, p.50).
As adequações curriculares compõem,
pois, condições educacionais de agir frente às
complexidades de aprendizagem dos estudantes. É necessário que se empreenda a adequação do currículo regular, quando essencial, para
deixá-lo conveniente às características dos estudantes com deficiências especiais. Um novo
currículo eficiente, variável, sujeito de expansão,
para que acolha realmente a todos os estudantes. Segundo Mantoan:
A escola se democratizou abrindo-se a
novos grupos sociais, mas não aos novos conhecimentos. Exclui, então, os que
ignoram o conhecimento que ela valoriza
e, assim, entende como democratização
a massificação do ensino e não cria a
possibilidade de diálogo entre diferentes
lugares epistemológicos, não se abre a
novos conhecimentos, que não couberam, até então, dentro dela. (MANTOAN,
2004, p.38).

Entende-se então que a instituição escolar procurou se democratizar, mas não se abriu
a novos saberes e não está aberta a debate.
Nesse cenário, para que as crianças com déficit
consigam envolver-se inteiramente em um espaço e rico de possibilidades educacionais com
resultados proveitosos, alguns conceitos devem

ser apreciados, sobressaindo-se entre eles: a
composição do grupo educacional e dos educadores, o suporte propício e meios qualificados,
quando forem necessários, as adequações curriculares e de alcance ao currículo.
Algumas particularidades curriculares
possibilitam o suporte às necessidades educacionais dos estudantes com deficiência, dentre
elas: alcancem o mesmo nível de raciocínio ou
de conhecimento, num tempo estipulado, produzida pelos outros colegas, mesmo não fazendo
com o mesmo vigor, nem obrigatoriamente de
igual modo ou com a mesma atividade e nível
de distração:
As adaptações curriculares têm o objetivo de estabelecer uma relação harmônica entre as necessidades especiais dos
alunos e a programação curricular. Estão
focalizadas, portanto, na interação entre
as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem propiciadas
(BRASIL, 2003, p.34).

As deficiências mostram que tipos de auxílio, desigual dos habituais, são solicitadas, de
maneira a satisfazer os objetivos da educação.
As respostas a essas carências estão preditas e
apoiadas no programa pedagógico da escola,
não através de um currículo novo, mas, da adequação evolutiva do regular, procurando assegurar que os estudantes com incapacidade atuem
numa planificação tão comum quanto possível,
mas leve em conta as particularidades que as
suas deficiências necessitam.
As adequações curriculares não podem
ser compreendidas como um método especialmente individual ou uma resolução que envolve
apenas o educador e o educando. As atividades
justapostas buscam a flexibilização do currículo
para que ele venha ser produzido na sala de
aula e responder às deficiências de alguns estudantes especiais.
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As adequações curriculares no grau do
plano pedagógico, têm que focar, especialmente, a metodologia escolar e as atividades de
suporte. Elas possibilitam circunstâncias estruturais para que venham a acontecer no nível da
sala de aula e no nível particular, caso seja importante um projeto específico para o estudante.
Desta forma, as adequações curriculares
buscam assegurar o alcance do estudante ao
currículo, em todas as suas proporções:
Nesse sentido, a adequação curricular
ora proposta procura subsidiar a prática
docente propondo alterações a serem desencadeadas na definição dos objetivos,
no tratamento e desenvolvimento dos
conteúdos, no transcorrer de todo processo avaliativo, na temporalidade e na organização do trabalho didático-pedagógico
no intuito de favorecer a aprendizagem do
aluno (BRASIL, 1998, p.13).

É relevante evidenciar que as adequações
curriculares, venham para acolher crianças nas
classes comuns ou em classes especiais, mas,
não se destinam especificamente à escola regular, podendo ser empregadas para os que
estudam em escolas especializadas, quando a
inserção não for possível.

UM BREVE DEBATE SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
No cenário histórico, a formação do educador de ensino infantil no Brasil, surgiu nos
anos 70, por meio da institucionalização da Escola Normal e Instituto de Educação e, após, pela
qualificação do magistério. Mas somente após
a Constituição Federal de 1988, que a institucionalização foi apropriadamente implementada,
fazendo com que o Ministério da Educação e
Cultura coordenasse as Políticas Nacionais que
incluíam a formação dos educadores.
A qualificação dos professores de educação infantil compõe-se em um dos motivos de
maior importância para os modelos de qualidade da educação, por isso, a qualificação dos

profissionais dessa área é tão imprescindível,
assim, como o emprego de políticas públicas
destinadas à sua capacitação.
Segundo a política brasileira para educação infantil, a habilitação das crianças e dos
educadores deve ser guiada pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil,
acompanhando as possibilidades básicas para
uma boa aprendizagem.
Dentre essas diretivas evidencia-se uma
das atividades primeira mostrada pela Política
de Educação Infantil: promoção de formação
e valorização dos profissionais da área, o que
exige acordo e compromissos entre as instâncias que prestam esses serviços, as agências
formadoras e as representações desses profissionais. Ao MEC cabe o papel de articulação e
coordenação, além do apoio técnico e financeiro
a ações desenvolvidas nessa direção (BRASIL,
1994, p.12).
Assim sendo, apareceu a necessidade de
uma política de capacitação profissional mais
eficiente que busque melhorias na concepção
do professor. Recentemente muitos profissionais
interligados a educação infantil não têm habilitação satisfatória, ganham baixos salários e, às
vezes, desenvolvem suas atividades em situações deficientes, somente a minoria tem curso
superior correspondente à área de trabalho, num
percentual de 17%, por isso, a educação essencial está deixando a desejar, observando a falta
de capacitação de grande maioria dos seus profissionais ativos.
Os educadores de qualquer nível da educação necessitam de uma política de qualificação que identifique a diversidade de ações
viáveis ao desempenho de sua profissão, procurando promover a qualidade da atividade com
criança, adolescente ou adulto. Somente no fim
do século XX, foi desenvolvida a Declaração de
Salamanca (1994) e junto a ela, a Educação Inclusiva, com o propósito de munir as carências
de aprendizagem de todas as crianças, jovens e
adultos, concentrando-se nos suscetíveis à exclusão.
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Assim, procurou adequar a escola para
recepcionar todas as crianças sem distinção ou
preconceito, ultrapassando as barreiras da exclusão, abrangendo toda comunidade escolar
e habilitando seus educadores para ensinar na
variedade de costumes e padrões presente na
sala.
Recentemente, nem as instituições escolares e nem os educadores se encontram capacitados para atender crianças com deficiência em
suas classes regulares.
Para materialização da educação inclusiva
em classes regulares os docentes necessitam
ser inovadores e iniciar com as técnicas pedagógica análogas, buscando novas maneiras
de propagar o saber de maneira diferenciada.
"Assim, para educar objetivando a diversidade,
o docente deve adotar, em sua prática pedagógica, os princípios orientadores da inclusão.”
(BRASIL, 2005, p.23-24).

DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO
No ano de 2003, foi instituído pelo Ministério da Educação, o Programa Educação Inclusiva: direito à pluralidade, objetivando modificar os
métodos de ensino em técnicas educacionais de
inclusão, possibilitando um vasto sistema de capacitação de gestores e educadores nos municípios brasileiros para que consigam assegurar a
todos o acesso à escolarização, o planejamento
do acolhimento educacional tipificado e a alcançabilidade.
Apoiados por diversas legislações vigentes sobre o assunto, os estudantes com deficiências educacionais possuem o direito de obter
um atendimento escolar compatível que estimule
suas habilidades sem preconceitos quanto a sua
condição intelectual. Assim, todo o grupo escolar tem uma função primordial na inserção desses estudantes, não acolhendo-se somente no
progresso de capacidades imprescindíveis para
a obtenção de independência, mas colaborando
também para o desenvolvimento de sua plena
cidadania:

O processo inclusivo pode significar uma
verdadeira revolução educacional e envolve
o descortinar de uma escola eficiente, diferente, aberta, comunitária, solidária e democrática onde a multiplicidade leva-nos a
ultrapassar o limite da integração e alcançar
a inclusão (CARDOSO, 2006, p.24).

Para que esta metodologia seja de fato
materializada, além do apoio das políticas públicas, é importante que os profissionais implicados
nestas técnicas educacionais confiem ser viável
transformar uma cultura exclusiva engessada
pelo tempo, objetivando à extinção de obstáculos que impossibilitam as instituições escolar de
se abrirem integralmente às diversidades, reconhecendo-as entre os aprendizes, empenhando-se por uma escola que não marginaliza, não
repele nenhum estudante e que se envida em
todas as suas ações por um ensino para todos.
Quando o tema é inserção, além do estudante ter admissão numa escola regular rica
na pluralidade, existe uma consequência de uma
reformulação em disposições de currículo, avaliação, pedagogia e maneiras de concentração
dos estudantes em sala de aula. Esse modo de
ensino tem como estrutura um método de valores que faz com que todos se estejam bem e
tenham suas carências educacionais acolhidas
a despeito de qualquer característica:
A agenda da educação inclusiva refere-se
à superação de barreiras, à participação
que pode ser experienciada por quaisquer alunos. A tendência é pensar ainda
em “política de inclusão” ou educação inclusiva como dizendo respeito aos alunos
com deficiência e a outros caracterizados
como tendo necessidades educacionais
“especiais”. Além disso, a inclusão é frequentemente vista apenas como envolvendo o movimento de alunos das escolas especiais para o contexto das escolas
regulares, com a implicação de que estes
estão “incluídos”, uma vez que fazem parte daquele contexto. Em contrapartida, eu
vejo inclusão como um processo que nunca termina, pois é mais do que um simples estado de mudança, e como depende de um desenvolvimento organizacional
e pedagógico contínuo no sistema regular
de ensino (AINSCOW, 1999, p.218 apud
MITTLER, 2003, p.29).
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Vale ressaltar, que ao se referir à educação de inserção, todos os estudantes, apesar de
suas necessidades particulares, têm direito a um
ensino com as mesmas finalidades do ensino
de qualquer outro indivíduo. Ainda que, algumas
adequações tenham que ser empreendidas, tais
estudantes precisam ter suas carências atendidas e acesso a todos as atividades educacionais que garantam uma aprendizagem legítima.
Na grande maioria, as carências educacionais expostas pelos estudantes podem ser
acolhidas nas escolas regulares adequadamente sem a necessidade de vários recursos especiais, havendo necessidade de apenas alguns
ajustes dos métodos já existentes.

P R O C E D I M E N T O S
METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização do
trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa
de abordagem descritiva, referenciada pelos autores: Omote (2004), Mendes (2005), Rodrigues
(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 contribuir para
uma compreensão da temática apresentada neste artigo.

Contudo, as necessidades educacionais
especiais, cujo acolhimento fique além das probabilidades dos meios escolares habituais, existirá a necessidade da ajuda de profissionais habilitados para atendê-las.
O maior propósito é procurar todas as condições de atendimento aos estudantes nas classes regulares, mesmo que amparados por salas
de recursos e profissionais capacitados, rejeitando completamente a marginalização, alicerçado
na consideração ao outro como cidadão.
Tal concepção não sugere que atividades
e ajudas especializadas sejam assolados fora
da escola, mesmo porque, estas atividades adicionam o trabalho produzido pelos educadores
para que se conquiste a excelência de educação
importante a todos os estudantes.
É necessário que se compreenda que a
Educação Especial não é um problema que tem
que ser ignorado, mas sim, ser usado como um
meio complementar aos estudantes que precisam dela.
O que é necessário impedir é o isolamento dos alunos nestas salas sem a chance de
aprenderem e trocarem vivências em conjunto
com os outros estudantes nas classes comuns,
beneficiando o progresso e o desenvolvimento
de todos que atuam nesta metodologia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desta pesquisa propiciou o entendimento de algumas informações referente à educação especial nas escolas públicas, necessárias para a formação dos professores
das salas regulares, bem como, entender o Atendimento Educacional Especializado (AEE)
nas escolas da rede estadual e municipal.
Ao definir normalidade, existe a possibilidade de se estabelecer as normas sociais e o
reconhecimento da anormalidade que são identificados pela sociedade como aqueles que
saíram dos modelos pré-determinados. O convívio entre normais e anormais geralmente causa desconfortos entre os considerados “anormais”, pois os mesmos, por não se adequar às
regras impostas, necessitam demonstrar atitudes que possam chegar o mais próximo das
regras sociais contemporâneas.
O tópico seguinte abordou a inserção social que tem como objetivo promover a garantia de direito de todos os cidadãos, principalmente para os grupos considerados inferiores
por não estar de acordo com os padrões e regras impostos pela sociedade.
A Educação Especial nas escolas, viabiliza que a pluralidade do alunado seja beneficiada com o oferecimento de meios e conteúdos pedagógicos que possibilitem que todos
os estudantes possuam iguais chances na escola regular, assegurando a aprendizagem e
promovendo a inclusão nas salas regulares e atendimento educacional especializado.
Dessa forma, as crianças participam das atividades propostas pelos professores que
respeitam suas especificidades, possibilitando a inclusão e interação com o restante do grupo.
Sobre a formação do professor que opte por trabalhar com a educação especial, faz-se
necessário ressaltar a importância de especializações múltiplas que possam garantir o seu
desempenho com a criança, adolescente ou adulto, posto que, os desafios a serem enfrentados dependem de sua compreensão do trabalho a ser desenvolvido.
Partindo da formação dos professores e colocando-os como agentes de transformação
no cotidiano das crianças e adolescentes, os mesmos, se tornam responsáveis por promover
a inclusão em todo o ambiente escolar. Ressaltando que todos os estudantes com deficiências educacionais são amparados pelas legislações vigentes, garantindo seus direitos.
Sendo assim, espera-se que esse breve estudo possa auxiliar os profissionais que
fazem a opção por trabalhar com educação especial nas escolas, mesmo sendo um grande desafio, demonstram que a partir do olhar sensível e uma constante formação, podem fazer a diferença na vida dessas
pessoas que necessitam desse atendimento mais acolhedor.
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O ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMAGINAÇÃO
NA CONSTRUÇÃO DO SER
RESUMO: Nos tempos atuais, podemos observar que a Educação Infantil tem sido estudada por diversos especialistas, inclusive com propostas pedagógicas que contemplam o
ensino de artes visuais e para o trabalho com crianças entre 0 e 5 anos de idade. É importante frisar que as propostas desenvolvidas pelos educadores passam pelo desenvolvimento de estratégias distintas, mas ainda assim, a maioria das vertentes pedagógicas
têm colocado em evidência o uso da língua oral e escrita. Outras áreas que são frequentemente abordadas entre as linguagens artísticas são a música, dança, teatro entre outras.
Ao longo de nossa revisão bibliográfica realizaremos a reflexão acerca destas diferentes
linguagens, enquanto estas exercem o papel de expressão e comunicação da criança,
bem como do conhecimento construído culturalmente, que por sua vez, é acessado pelas
crianças por intermédio dos profissionais que atuam com estas ao longo do processo
de ensino aprendizagem.Tendo em vista que a arte possui várias formas, e que entre
tais formas estão a música, o teatro, a dança, as artes visuais e a poesia, e ainda que
os elementos culturais estão fortemente presentes na sociedade, por quase que todos
os momentos, a escola deve levar em consideração que a arte enquanto disciplina de
construção de conhecimento é parte integrante do currículo, colocamos em pauta a contribuição que a arte representa para o ensino ao longo da Educação Infantil. O trabalho
em questão justifica-se uma vez que as artes constituem elementos que despertam e expressam sentimentos, sentidos, imaginação e criação, porém, a sociedade, assim como
a escola, está acostumada a encará-las somente como lazer e entretenimento.
Palavras-chave: Artes; Educação Infantil; Cultura.
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INTRODUÇÃO

T

odo desenvolvimento da parte crítica da criança, de sua sensibilidade e de sua
criatividade ao longo do processo de aprendizagem tem importante contribuição
das artes. No entanto, deve-se ter em mente que para que tal contribuição se faça
válida, todo o processo deve estar embasado na apresentação do mundo artístico à criança,
e ainda na aproximação entre ambos (LOUREIRO, 2011).
Durante a transição entre as décadas de 80 e 90, foi apresentada a ideia de que a
orientação bem feita no ensino de artes colabora com a preparação necessária para o desenvolvimento da criança em diversos segmentos da natureza humana. Tal ideia foi inclusive
corroborada por estudiosos na área como Ana Mae Barbosa (1991), Brent Wilson (1989) e
Elliot Eisner (1991). Esta teoria foi criada uma vez que o universo é compreendido através das
artes, são desenvolvidas a criatividade e a sensibilidade (BARBOSA, 1991).
A aplicação desta prática, depende ainda da posição do professor enquanto profissional seja de busca por agregar significado ao tema que trabalhe, através de pesquisas, e
também deve conectar os seus estudantes às produções artísticas que surgem e surgirão ao
longo dos tempos, apropriando-se de suas características sociais e históricas.
É importante ainda que o professor tenha ciência da necessidade da revisão contínua
de sua prática, a medida que use as suas próprias práticas para realizar tal reflexão. De acordo com Dickel (1998), a pesquisa aplicada à Educação:
[...] desenvolve teoria que pode ser comprovada pelos professores. Nesse contexto, se faz necessário
o professor como pesquisador, movido por indagação sistemática, tornando a sua prática da mesma
forma hipotética e experimental (DICKEL, 1998).

As diversas teorias educacionais acerca da fase inicial da educação básica, a qual
denominamos Educação Infantil, e inúmeras outras que são pautadas no ensino-aprendizagem de Artes, nos levam a considerar toda a diversidade cultural existente no Brasil, e isso
é possível, de modo a contextualizar este ensino de acordo com as diferentes regiões e sua
cultura, ao nos referenciarmos pelo RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, que em seu volume terceiro – Conhecimento de Mundo como parâmetro de teoria
para a educação infantil em Artes – trata o ambiente no qual a criança está inserida como
ponto de partida (BRASIL, 1998).
O RCNEI é um documento elaborado a partir de estudos técnicos do Ministério da
Educação e do Desporto (MEC), elaborado de maneira que atenda às disposições da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – lei 9.394/96), que conta com uma carta
introdutória direcionada aos professores, deixando claro o seu objetivo:
Atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que
estabelece, pela primeira vez na história de nosso país, que a educação infantil é a primeira etapa da
educação básica, nosso objetivo, com este material, é auxiliá-lo na realização de seu trabalho educativo
diário junto às crianças pequenas (BRASIL, 1998).

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

815

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Segundo Antoniazzi (2016), frequentemente no ambiente da Educação Infantil é observado que as aulas da disciplina Arte, as crianças recebem um tratamento incompatível com
as disposições dos documentos anteriormente citados.
Elas são colocadas como seres com baixa ou nula capacidade intelectual, o que faz
com que a disciplina acabe a ser resumida a ações que trabalham unicamente com aspectos
motores das crianças, ou seja, exercícios que compreendem pintura, corte, colagem, etc.
Em diversos casos, este momento torna-se um trabalho relacionado à datas comemorativas, ou ainda simplesmente como um trabalho expressivo e com liberdade de criação,
porém, isso faz com que possamos perceber as concepções tradicionalistas de ensino no
que tange ao aprendizado de artes.
Ainda em relação a tais momentos, a abordagem tradicional faz com que se suprima a
reflexão, a apreciação e o conhecimento que estão incutidos na Arte, fazendo com que surjam
pensamentos tais como a “falta de conteúdo” da disciplina que, erroneamente, acaba sendo
abordada como um simples exercício motor ou de livre expressão (ANTONIAZZI, 2016).
Na educação atual, deve ser realizado um trabalho de incorporação daquilo que se
torna significativo para a criança e a conecte com o mundo na qual vive, com as particularidades de sua comunidade. A sua criação, sentidos, expressão, aquilo que é construído com
o auxílio da arte.
De acordo com Oliveira (1995), a audição de uma canção, ou ainda a leitura interpretativa de uma história irá fazer com que seja ativado um momento reflexivo para a criança,
o que torna a sua imaginação peça fundamental para o entendimento e para o crescimento
dos alunos.
Para Loponte (2008), a sociedade na qual vivemos hoje, que traz entre as suas principais características a rápida dinâmica de transformação das atividades humanas em todos
os setores da vida, além da homogeneização destas, acaba traçando uma premissa errônea,
que impede as pessoas de realizarem reflexões e análises acerca de suas próprias condutas,
práticas e acontecimentos que as cercam.
Deste modo, a arte surge como transgressora dos limites temporais, alinhando o ser
com o seu convívio e fazendo com que o raciocínio seja despertado.
Assim, torna-se necessária a defesa da Arte como disciplina integrante do currículo escolar desde a Educação Infantil e a sua continuidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Desta maneira será possível que se inicie de maneira correta a construção dos saberes,
do fazer, do apreciar, ou seja, a ampla base para a construção do indivíduo ao longo de sua
vida (BIASUTTI, 2002).
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A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO
ENSINO DE ARTE
As rotinas e concepções de ensino-aprendizagem na Educação Infantil, tem uma história
muito recente, uma vez que tal fase da Educação Básica teve a sua inserção neste sistema
em caráter obrigatório apenas no ano de 1996.
Do mesmo modo, o ensino de arte na primeira fase da educação também fora incluso como
parte do currículo a partir deste ano, período que
fora marcado por seu momento histórico político
social (BARBOSA, 2002).
A construção histórica da qual o homem
participa, desde os primórdios da civilização, é
um movimento de grande intensidade, e com
isso, o ensino-aprendizado de uma disciplina,
em especial a disciplina de Arte, passa por modificações que giram em torno dos interesses
dos sistemas políticos vigentes e da sociedade
de forma geral.
De acordo com Ana Mae Barbosa, em seu
livro Arte-Educação no Brasil (2002), em tempos de monarquia, as Artes eram objeto de estudo apenas em instituições de nível superior, em
academias de belas-artes ou então em conservatórios musicais.
Assim, acontece a criação, via decreto de
D. João VI, da Academia Real de Ciências, Artes
e Ofícios, no ano de 1816. Porém, isso somente
foi possível por conta da ameaça de invasão de
Portugal por Napoleão Bonaparte, que fez com
que o monarca português desembarcasse no
Brasil com sua corte, além de franceses que organizavam a Academia (BARBOSA, 2002).
No referido período, eram tidos como inspiração os modelos europeus. No entanto, a distância e a dificuldade na comunicação com o
velho continente causavam atrasos na adoção
destes padrões.
Em solo brasileiro, os franceses que
acompanharam a corte de D. João VI trouxeram
o estilo neoclássico e o implantaram aqui, uma
vez que era o que estava em alta naquele momento na Europa. A contemporaneidade dos estilos nos dois continentes era fato que não havia
acontecido até então.

A arte barroca, neste ponto, já contava
com características marcantes e únicas, tendo
formas próprias de expressão e autenticidades
brasileiras. Assim, destoando do que acontecia
na França, o Neoclássico, fez com que o movimento fosse interrompido, uma vez que apenas
a burguesia brasileira simpatizou com este novo
estilo, fazendo com que a arte se afastasse ainda mais do povo. “O Neoclássico, que na França
era arte da burguesia anti-aristocratizante, foi no
Brasil arte da burguesia a serviço do sistema
Monárquico” (BARBOSA, 2002).
Desta forma, a arte sofrerá com um longo período de distanciamento das classes mais
populares, ocasião na qual as pessoas não tomavam conhecimento ou pouco se interessavam
por produções artísticas, assim sendo praticamente nula na vida de crianças em seus primeiros anos escolares.
O ensino das artes seria o meio de comunicar a ideia de uma figura assim como a escrita
comunicar um pensamento e, portanto, seu ensino era tão essencial quanto a escrita e deveria ser implantado em todas as séries do ensino
primário e secundário. E ainda é necessário observar que hoje, mesmo com modelo econômico capitalista consolidado, todas as revoluções
tecnológicas e globalização, a luta pelo ensino
de Arte na escola continua árdua e necessita de
constantes discussões para sobreviver diante de
disciplinas desde há muito consolidadas como a
Língua Portuguesa e a Matemática (D'ENFERT,
2007).
Ana Mae Barbosa (2002) pontua as concepções positivistas e liberais ao longo da construção do ensino-aprendizagem de desenho e
das artes gerais na educação brasileira. De acordo com as suas pesquisas, podemos compreender que a Arte se comunica constantemente
com as demais áreas de conhecimento humano,
mesmo sem deixar de ter especificidades próprias e únicas de aprendizagens, onde o objetivo
com certeza não é e nem mesmo poderia desejar ser, o de formar artistas, como relata Vygotsky:
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É provável que os futuros estudos mostram que o ato artístico não é um ato místico celestial da nossa alma, mas um ato
tão real quanto todos os outros movimentos do nosso ser, só que, por sua complexidade superior a todos os demais. [...]
Ensinar o ato criador da arte é impossível;
entretanto, isto não significa, em absoluto,
que o educador não possa contribuir para
a sua formação e manifestação (VIGOTSKI, 2001).

A Educação Infantil tem como premissa
levar em consideração as dificuldades que são
apresentadas pela criança. E é neste contexto
que o ensino de Arte pode ser feito tendo como
ponto inicial a apreciação de uma determinada
obra ou pintura. Para isso, é preciso que se tome
nota das observações que são feitas pelas crianças e então desenvolvendo o senso de observação destas, fazendo com que sejam notados
outros detalhes (IAVELBERG, 2003).
Então, partindo destes aspectos, pode ser
feita a abordagem de temáticas da disciplina
que são comuns aos primeiros anos escolares e
associando tais conceitos à atividades práticas,
tais como o reconhecimento de cores quentes,
frias, primárias, secundárias; e ainda o trabalho
com linhas e formas, como ponto, curvas, retas,
além de suas sombras e formas distintas de se
revelar um objeto em meio aos itens dispostos
na tela (CANTERAS, 2009), tomando o cuidado
de escutar e respeitar a interpretação da criança,
e não esperar uma resposta única, uma resposta
“certa”.

AS RELAÇÕES ESTÉTICAS NA
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Para Biasutti (2002), a criança mostra por
meio de seu modo de pensar e agir, as suas habilidades de busca, exploração, criação e aprendizagem. Isso é feito também à medida em que
socializa com os demais colegas, onde a interação promove a troca de experiências e enriquece ainda mais o aprendizado, uma vez que
a criança, ser curioso como é, está sempre com
o senso exploratório ativo. Assim, é necessário

que se estimulem situações que façam com que
tal senso exploratório seja ainda mais utilizado,
uma vez que com a curiosidade aguçada as características, os talentos e as suas dificuldades
são reveladas.
Grande parte dos professores atuantes na
Educação Infantil com a disciplina de Arte não
consideram a possível exploração dos seus alunos e fazem a mediação do conhecimento do
aluno através dos três eixos de aprendizagem,
que são a capacidade de “fazer arte”, a apreciação de obras em geral e ainda a importância
que a arte possui no meio social e seu contexto
histórico (IAVELBERG, 2003).
Porém, o reconhecimento da Arte como
disciplina essencial na formação do ser humano
faz com que este sentido mude, uma vez que
considera a influência das artes nas mais diversas áreas do currículo escolar. Ainda assim, não
é apenas por isso que se justifica a entrada da
disciplina no currículo escolar. Iavelberg (2003),
considera também como parte essencial das artes o “valor essencial que esta tem na edificação
do homem em si, e em seu legado comum a ser
apreciado e aprimorado por todos.”
Compreende-se, então, que o ensino de
Artes deve ampliar o acervo cultural de nossas
crianças enquanto favorece sua formação humana no que se refere ao exercício de sua sensibilidade, sentidos, imaginação e cognição e esse
consenso impede que a disciplina de artes se
atenha a uma prática pedagógica com finalidade pura e exclusivamente prática (LOPONTE,
2007).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da
percepção estética, que caracterizam um
modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana: o aluno desenvolve
sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas
quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas (BRASIL, 2000, p.19).
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Para Pillar (1996), “apenas” uma educação para cidadania é algo que já não é mais
possível, tampouco numa educação que esteja
apenas pautada pela função estética visual. As
relações estéticas, suas ações, sua contextualização, e suas leituras por parte dos alunos estão
intrinsecamente ligadas à percepção individual
do que é a estética.
As variações no que é esteticamente
atraente para um e para outro fazem com que
tais leituras dependam unicamente do sentido
que cada um coloca sobre determinada obra e
suas características. Ainda de acordo com Pillar
(1996), a construção de formas de aprendizagem, conhecimento e comunicação que estejam
totalmente interligadas a via figurativa são garantidas pela possibilidade de que os alunos ajam,
pensem e interajam por meio de imagens.
Deste modo, os problemas relacionados
à sensibilidade e criatividade são possíveis de
serem resolvidas ao passo que as intervenções
sociais e culturais são conhecidas, uma vez que
estas demandam conhecimentos estéticos, conduzidos dentro de formas de consciência de
ação e gestos que possibilitem a transformação
da humanidade.
A arte, conforme Da Cunha (2008), exerce um importante papel ao longo de todo o processo educativo da criança, pelo fato de trazer
para o interior de tal processo os seus sentidos,
valores, expressão, movimento, linguagem e conhecimento de mundo. Da Cunha ainda considera a arte como linguagem que se manifesta nas
mais diversas formas, sejam estas pela dança,
música, pinturas, esculturas, teatro, entre outras;
e em todas estas manifestações, tanto nas dinâmicas como nas estáticas, sempre são expressadas ideias e sentimentos, sempre existe uma
mensagem a ser difundida.
Para Gullar (2006), a criação dos artistas
tem como ponto de referência as suas próprias
experiências, tudo o que ele consegue enxergar
em seu mundo, sua cultura. Desta forma, a arte
tem como berço o interior de cada ser que a cria,
fazendo com que vejamos representadas em telas ou outros meios uma bagagem de sentimentos, interesses, valores e conhecimentos. Assim,

não há como não levar em consideração que é
de extrema importância para o desenvolvimento
educacional e social das crianças o resgate interior do ser humano que a arte possibilita.
Conhecer a fundo a arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão
do mundo onde a dimensão poética se faz presente. A arte nos faz perceber que é possível
transformar continuamente a existência e também que é preciso mudar referências a cada
momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar
e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade
é condição fundamental para aprender (ELLWANGER, 2012). O ser humano que não conhece
arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força
comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia das criações musicais, das cores e formas dos gestos e luzes que
buscam o sentido da vida.
Oliveira (2004) relata que o contato constante com as diferentes formas de representação artística se mostra como um meio eficiente e
importante para levar ao aluno, o conhecimento
dos códigos e a interiorização de lacunas, resultantes de uma prática insuficiente e de um ambiente social limitado. De acordo com Namura
(2003):
É fundamental destacar que a arte comparece no seu pensamento, não como
escola ou gênero literário, mas como método aspecto que o diferencia de todas as
aproximações e interpretações culturalistas e puramente historicistas (NAMURA,
2003).

O fato crucial que não pode deixar de ser
considerado é o que faz “da ciência a instância
cultural de maior relevância na modernidade”
(SEVERINO, 2001), quando na verdade, a arte
e ciências são lados distintos do conhecimento, porém que se complementam e alinhavam-se
mediante à necessidade de se compreender o
mundo. A arte não é oposição nem contradição
à ciência, ainda assim, nos faz compreender certos aspectos peculiares que a ciência não consegue fazer.
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Da Ros (2004) esclarece que o científico
então, sobrepõe-se ao artístico. A ciência leva
em conta e concentra-se na objetividade e do
que é o fato em relação a vida humana e as leis
naturais. Então, se a ciência tem em sua principal característica o que é objetivo, controlável e
previsível, a arte tem sua concepção em aspectos emocionais, subjetivos, irradiantes da existência humana.
Richter (2004), diz que o conhecimento
que tem como base o fazer, definido enquanto
“dinâmica conquistadora que desperta a matéria
pelo tato imaginante que dá vida às ações e dá
coordenação das ações sobre as coisas e não
só das propriedades físicas dos objetos”, tornando possível à criança ultrapassar os limites da
sensibilidade e recriar o mundo à imagem compreensão, única e exclusiva. Essa compreensão,
além do mal estar que provoca pela mudança
epistemológica radical que exige, cria as condições de possibilidade para repensar e experimentar outras formas de conhecer e aprender.

O PROFESSOR E A MEDIAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Os alunos e os professores são personagens da educação que estão (e necessitam
estar) em uma constante construção de conhecimentos, ou ainda, no caso dos professores,
ressignificação destes e revisão de suas práticas. A interação entre estas personagens é essencial, uma vez que o principal objetivo do processo que se dá em conjunto é o criar e fazer,
o que possibilita o surgimento de novas ideias
por meio da troca de experiências e informações
(SEVERINO, 2001).
Enquanto o professor tem a sua função
de mediar o conhecimento, o aluno faz o papel de receptor das informações passadas pelo
seu mestre. De acordo com Canteras (2009), as
crianças precisam ampliar o seu contato com
as artes visuais, independente que seja observando, explorando, interagindo ou mesmo criando. Assim, garante-se que a mediação não fique
apenas por conta de uma palestra oral, mas também por meios significativos, tais como a lingua-

gem escrita, que é de extrema importância na
relação entre professor e aluno, e a linguagem
corporal, que possibilita ao aluno representar
gesticulando, fazendo com que se desenvolva
mais precisamente este tipo de linguagem e comunicação.
Deste modo, é necessário que o professor
saiba proporcionar aos estudantes novas formas
de percepção das qualidades das formas artísticas. Deve-se considerar que a sua principal
função é a de fazer com que exista uma flexibilidade da percepção, lançando perguntas que
permitam diferentes ângulos de percepção das
formas artísticas, instigando a curiosidade e tecendo desafios ao que já é de conhecimento
do estudante, tendo como ponto de partida a
aprendizagem informal que vêm na bagagem
dos alunos, porém, paralelamente oferecendo
diferentes pontos de vista do conhecimento, de
acordo com o que orientam os PCNs (BRASIL,
200-2001).
Já no que tange à Pluralidade Cultural,
o docente pode traçar estratégias de como incluí-lo na apreciação estética dos estudantes,
fazendo com que as maneiras de estudar as
manifestações artísticas estejam atreladas às
diversidades, com exemplos reais, tendo como
base as mudanças realizadas na LDB (BRASIL,
1996), conforme constata à mudança ocorrida
e pontuada como Lei n 12287/10 “2º O ensino
da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica,
de forma a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos”.
Existem professores que não fazem o uso
correto das artes visuais, alegando que estas
são apenas passatempos ou apenas a utilizam
como ferramenta para controlar a sala em momentos de indisciplina. Fazem uma proposta de
atividade que não acrescenta nada em termos
pedagógicos, não auxilia no desenvolvimento
das crianças, e que ainda depois de seu término
não são retomadas, e sem essa devolutiva os
estudantes ficam sem saber qual o propósito da
sua realização (STEIN, 2014).
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Cabe então ao professor de Arte fazer a
desconstrução deste tipo de ação dentro da escola, fazendo uso de uma prática bem fundamentada em conjunto com a sua atuação, utilizando
ferramentas que façam a ampliação do repertório artístico-cultural dos alunos. Desta forma,
se faz importante pontuar a educação do olhar
desde a primeira infância, quando a criança frequenta a educação infantil. Pillar (2003) salienta
a importância dessa questão quando diz que:
[...] é necessário começar a educar o
olhar da criança desde a Educação Infantil, possibilitando atividades de leitura
para que, além do fascínio das cores, das
formas, dos ritmos, ela possa compreender o modo como a gramática visual se
estrutura e pensar criticamente sobre as
imagens (PILLAR, 2003).

Também é papel do educador fazer com
que seu aluno tenha vontade de procurar mais
acerca dos temas abordados, instigar os sentidos dos estudantes, fazendo com que estes
conheçam materiais diversos e tecendo comentários e pontuando questões sobre ele. Tal trabalho deve ser feito tendo em mente que o limite
da criança é o próprio corpo, bem como o alcance de suas mãos. Isso será o que demarca
o raio de ação da criança, seja gráfico, plástico,
ou qualquer outro (STEIN, 2014).
A relação das crianças com a realidade
faz com que as produções delas, como desenho, pintura e colagem tenham marcas específicas através de diálogos que ela mesma reproduz. São marcas que são únicas. Assim, Loureiro
(2011) explana acerca de como é importante a
percepção que as crianças possuem uma maneira única de expressão, característicos ou por
traços mais fortes e expressivos, mais leves, utilizando grande parte a área produtiva ou ainda
apenas uma pequena parte, com várias cores ou
apenas escala monocromática.

As crianças têm tempos distintos no que
tange a apropriação artístico-cultural. De acordo
com os RCNEI (BRASIL, 2006), ela ocorre ao
passo em que se cria um diálogo direto com variadas obras, o que faz ativar os seus acervos, a
sua afetividade e a sua cognição, o que por sua
vez, faz com que seja possível acontecerem múltiplos olhares e sentidos. E será tão mais intensa
quanto mais exercemos o papel de instigar sua
curiosidade e provocar novas indagações (BRASIL, 2006).
Mais um aspecto que é de extrema importância que o docente mantenha uma linha de
trabalho e raciocínio lógica, fazendo a ligação
entre os temas das aulas à medida que faz a exploração do inusitado com a sua turma, fazendo
também com que estes tenham a oportunidade
de aprender novos caminhos, fazendo exercício
de sua imaginação, conforme diz Dewey (2001):
Não fosse pelo jogo da imaginação, não
haveria nenhum caminho que levasse de
uma atividade direta para o conhecimento
representativo, pois é através da imaginação que os símbolos são traduzidos num
significado direto e integrado (DEWEY,
2001).

Deste modo, as atividades além de proporcionarem o contato direto das crianças com
a arte em geral, faz com que os principais movimentos de crescimento intelectual do ser humano, a imaginação e a criatividade, aconteçam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As diferentes vivências e experiências artísticas proporcionadas pelas escolas não deve
ser limitadas por teorias ultrapassadas, mas sim ir além e proporcionar aos seus alunos novas sensações, conhecimento de outras épocas históricas, culturas diferentes da sua bem
como novas formas de expressão, onde é papel do professor proporcionar ao discente a
compreensão do mundo em que ele está inserido, do meio em que vive, fazendo com que
este conheça e se sinta incluído nos mais diversos contextos socioculturais.
Tal contextualização, por muitas vezes, pode ser vista como um problema que provoca
reflexões constantes sobre a educação estética de crianças na educação infantil, provocando
um pensar sobre o papel do ensino da arte na escola. Cabe ao educador também, aguçar
os sentidos de seus alunos apresentando-lhes novos materiais e levantando questões sobre
eles. Lembrando sempre, que muitas vezes o limite da criança é o próprio corpo e o alcance
de sua mão, esse limite será o que delimitam o espaço de atuação gráfico - plástica entre
outros.
Além disso, existe a ideia de que os desenhos, tal como o contato planejado da criança
com diferentes materiais amplia a percepção e a imaginação desta, permitindo que ela desenvolva todo o seu imaginário. Assim, professores devem oferecer maior espaço para que
os seus alunos possam livremente expressar-se, visto que o sentido de expressão é o contrário a acomodação e reprodução e acreditamos no poder de criatividade e individualidade de
cada um compreendendo a criança como ser ativo. “A arte dirá a palavra decisiva e de maior
peso. Sem a nova arte não haverá o novo homem” (VYGOTSKY, 2001, p. 329).
Desta forma, para o desenvolvimento estético e artístico se faz presente na educação
infantil, também é necessário tecer tal ligação com o lúdico, ao jogo, ao brincar, ao criar, ao
imaginar, dando à criança a possibilidade de uma construção diferenciada, não só do conhecimento cognitivo, mas principalmente do senso afetivo. O aluno deve ser incentivado a
inventar, descobrir, sonhar dar asas a sua imaginação, o que fará dele o construtor de seu
próprio conhecimento, atuando como um criador e não criatura.
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MUSICALIDADE NA EDUCAÇÃO
RESUMO: A música no desenvolvimento de crianças de zero a seis anos torna-se um dos
elementos contribuintes no desenvolvimento da inteligência e da integração do ser, desenvolve o senso rítmico da criança e proporciona ambientes acolhedores e de interação
com o outro. Possui um papel importantíssimo na formação do indivíduo e é defendida
por muitos estudiosos que as crianças tenham contato com esta arte desde pequenas e
que ela seja inserida no plano de ensino.

Palavras-chave: Música; Educação Infantil; Artes; Aprendizado; Crianças.
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INTRODUÇÃO

O

s primeiros anos de vida de uma criança são marcados por grandes e importantes transformações e descobertas. Gradativamente, elas começam a entender
o mundo em que vivem e aprendem a lidar consigo mesmas e com os outros.
As formulações criadas pelos pequenos nos primeiros anos de vida estão ligadas a
situações e elementos proporcionados pelo meio em que vivem.
A cultura e o meio em que a criança está inserida influenciam na observação e na
explicação de fenômenos, mas também não se pode retirar da criança o papel principal do
desenvolvimento de seu próprio pensamento.
É preciso levar em conta que a criança constrói formulações de acordo com suas possibilidades cognitivas, com os estímulos que recebe e com as oportunidades de interação com
o meio e com as demais pessoas, e é na Educação Infantil que eles começam um percurso
de aprendizagem e desenvolvimento que os tornará capazes de operá-los melhor.
A partir da LDB 9394/96 a educação infantil passou a compor a educação básica,
juntamente com o ensino fundamental e médio, fazendo com que tenha por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe uma formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores.
A educação infantil passa a ser a primeira etapa da educação básica, lidando com
crianças de até seis anos de idade (a partir do advento de maio de 2005, crianças de 6 anos
passam a ser matriculadas no ensino fundamental) e tendo como objetivo o desenvolvimento
integral destas, visando seus aspectos físicos e psicológicos (cuidar), intelectuais e sociais
(educar).
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
A música volta a ser obrigatória na grade curricular dos ensinos fundamental e médio. Espera-se com a aprovação da lei n ̊ 11.769 que diversificados cantos, sons e ritmos,
que diferentes vozes e instrumentos musicais querem sejam eles regionais, folclóricos ou
internacionais, possam invadir todo o ambiente escolar das instituições de ensino do país.
A LEI n˚11.769, altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LEI de Diretrizes e
Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação
básica:
A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que se trata o § 2o deste artigo. Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para
se adaptarem às exigências estabelecidas nos arts. 1o e 2o desta Lei. (Brasília, 18 de agosto
de 2008; 187o da Independência e 120o da República).
A música no desenvolvimento de crianças de zero a seis anos torna-se um dos elementos contribuintes no desenvolvimento da inteligência e da integração do ser, desenvolve
o senso rítmico da criança e proporciona ambientes acolhedores e de interação com o outro.
Possui um papel importantíssimo na formação do indivíduo e é defendida por muitos
estudiosos que as crianças tenham contato com esta arte desde pequenas e que ela seja
inserida no plano de ensino.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE A MÚSICA
A música sempre esteve presente ao longo da história da humanidade. Tão antiga quanto o Homem, a música primitiva era usada para
exteriorização de alegria, prazer, amor, dor, religiosidade e os anseios da alma.
A música tornou-se um objeto de estudo
muito importante para os educadores e demais
envolvidos com o processo educativo, pois além
de oferecer um grande leque de possibilidades
e abrangências, tornou-se uma disciplina obrigatória na rede regular de ensino.
Nos dias atuais a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciaram e
influenciam na sociedade. Tudo o que acontece
ao nosso redor, nos afeta diretamente ou indiretamente, pois vivemos num conjunto de pessoas
que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que interagem entre si constituindo uma comunidade.
Segundo Moreira da Silva nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado
movimento de mudanças nas organizações sociais, consequente e interdependente dos movimentos de mudanças políticas, econômicas,
científicas e culturais.
Estamos vivendo nesta nova sociedade
em constante mudança, que está se organizando e reorganizando de acordo com as características da sociedade em rede, da globalização
da economia e da virtualidade, as quais produzem novas e mais sofisticadas formas de exclusão (SILVA, p.1).

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo os estudos de Borges, o tratamento metodológico dado à expressão musical
na Educação Infantil tem se focalizado a um momento de recreação, para reforçar hábitos de higiene, anunciar o horário de lanche ou histórias,
no divertimento ou ao tempo de ensaios para
festas e comemorações, desmerecendo os objetivos relacionados ao desenvolvimento expressivos da criança.
Não é necessário invalidar esta forma de
uso, mas é preciso recuperar a sua verdadeira
função (BORGES, p.100). A música vai além, é
também um momento de aprendizagem, onde
o educando pode desenvolver sua consciência
crítica, ser autônomo, usar sua criatividade, ser
visto como um cidadão pensante com costumes
e gosto cultural.
De acordo com Melo, a música 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 aprendizagem (BORGES, p.100).
A musicalização é um processo de construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso
rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência
corporal e de movimentação (BORGES, p.100).
O trabalho com música aguça a percepção, incentiva a reflexão e a consciência crítica,
ou seja, o contato com o imaginar e criar é essencial na vida do ser humano, é um grande
contribuidor no desenvolvimento do senso crítico (BORGES, p.100).
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Segundo Melo a música é um meio de expressão de ideias e sentimentos, mas também
uma forma de linguagem muito apreciada pelas
pessoas, por meio 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.
Por meio da música 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.
É preciso criar espaços nas escolas em
que se possam desenvolver adequadamente trabalhos com músicas.
Música é arte e, como tal, deve ligar-se primordialmente às emoções. Seu papel na educação infantil é o de proporcionar um momento de
prazer ao ouvir, cantar, tocar e inventar sons e
ritmos.
Por este caminho, envolve o sujeito como
um todo, incluindo, beneficamente, nos diversos
aspectos de sua personalidade (BORGES, p.100).
A sociedade deve tomar consciência do
uso da música como uma forma de expressão,
percebendo seu valor e benefícios, não sendo vista como passatempo ou ornamento.

Por meio da música a criança pode se encontrar como parte do mundo. Pesquisada e analisada em seu aspecto lúdico, a música ganha
uma conotação maior, como um valoroso instrumento no processo educativo, tornando-se uma
possibilidade muito rica de estratégia alternativa
para se obter subsídios no redirecionamento dos
trabalhos com as crianças.
Estabelecendo linhas mais positivas na
ação educativa, além de traduzir-se em um elemento facilitador do processo de inter-relação e
socialização.
Por meio da música os sujeitos crescem
em termos de flexibilidade, fluência, originalidade,
seu grande benefício será refletido nas outras áreas de conhecimento.
De acordo com algumas pesquisas, os órgãos responsáveis pela audição começam a se
desenvolver no período de gestação e somente
por volta dos onze anos de idade é que o sistema
funcional auditivo fica completamente maduro,
por isso a estimulação auditiva na infância tem
papel fundamental (BORGES).
Sabe-se que os bebês reagem a sons dentro do útero materno e que a música, desde que
apropriadamente escolhida, pode acalmar os recém-nascidos (BORGES).
A mesma 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(BORGES).

A música não precisa ser explicada, ela
tem um fim em si mesma, ela causa sensações e
desejos, há momentos que acalma outros causa
maior agitação.

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 (BORGES).

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.

Podendo desenvolver na criança um olhar
crítico sobre suas vivências, possibilitando ao
educando a construção e transformação de conhecimentos significativos para a sua cidadania
(BORGES).
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O PAPEL DO PROFESSOR NO ENSINO DA MÚSICA
De acordo com os estudos de SANTA
ROSA (1999), a música tornou-se um objeto de
estudo muito importante para os educadores e
demais envolvidos com o processo educativo,
pois além de oferecer um grande leque de possibilidades e abrangências, tornou-se uma disciplina obrigatória na rede regular de ensino.
O papel do professor deve ser visto como
o de quem promove, organiza e provê situações
em que as interações entre a criança e o meio sejam provedoras de conhecimento (SANTA ROSA,
1999).
O educador torna-se figura fundamental
nesta prática educativa, oferecendo material, desafiando os pequenos, criando espaços para o
uso de instrumentos musicais, ouvindo diferentes
sons e ritmos, propondo diferentes estímulos musicais, garantindo e permitindo que as crianças
expressem suas emoções, encorajando-os a criar
e interagir com os seus colegas (SANTA ROSA,
1999).
É importante ressaltar que o reconhecimento do universo em que se situa o aluno, envolve
muitos elementos culturais, como a consciência
humana, deve- se organizar um trabalho a partir do meio onde a criança está inserida (SANTA
ROSA, 1999).
Por meio da educação musical o aluno
será mais participativo, crítico e o mesmo não
perderá suas particularidades, terá uma melhor
compreensão sobre o mundo onde está inserido,
sobre as mudanças que ocorrem e os costumes
de determinados lugares (SANTA ROSA, 1999).

com o uso da música, organizando suas aulas,
observando e escolhendo os espaços, os materiais e as músicas que serão utilizadas, priorizando um completo e satisfatório aprendizado (SANTA ROSA, 1999).
A música influencia na criatividade e imaginação da criança, e as mesmas estão atreladas,
ou seja, devem caminhar juntas, a criatividade
pressupõe um sujeito criador, uma pessoa inventiva que produz e dá existência (SANTA ROSA,
1999).
Imaginar é capacidade de ver além do imediato, assim um dos sentidos de criar é imaginar,
o trabalho com música será de grande valor nos
momentos de criação dos educandos, que estão
em total formação com muitas descobertas (SANTA ROSA, 1999).
A música traz grandes vantagens sociais,
cognitivas e afetivas para os pequenos. O educador deverá sempre ter em mente que o uso
da música promoverá vantagens positivas para
o processo de aprendizagem do aluno,desenvolvendo sua imaginação e convivência, levantando
hipóteses e organização. Os alunos aprendem a
ouvir, a esperar a sua vez, a criar, a interagir, a observar, a escutar e prestar atenção aos diferentes
sons e ritmos (SANTA ROSA, 1999).
A imaginação quando bem estimulada deixa a criança apta à criação e a expressividade,
não tem medo do certo ou errado, sente-se bem
para criar e recriar, assim mostrando e expondo
seus sentimentos, mais uma vez a música mostra-se presente e de suma importância no desenvolvimento infantil. (SANTA ROSA, 1999).

A música relaxa, acalma e pode trazer
tranquilidade, ela também pode causar agitação,
vontades e desejos inexplicáveis, podemos sentir
diferentes sensações e desejos, o educador poderá desafiar seus alunos a sentir as diferentes
sensações que a música causa (SANTA ROSA,
1999).

Ela também será uma grande contribuidora nos momentos de concentração na realização
de atividades, rodas de histórias e outras.A música está presente de maneira geral no cotidiano
dos alunos independente de sua faixa etária, seja
nos momentos de realização de atividades, rotina,
roda de história, lanche e muitos outros, enfim ela
sempre está presente na educação infantil (SANTA ROSA, 1999).

É de suma importância que o educador reflita e planeje como serão administradas as aulas

O educador pode e deve ser entendido
como aquele que tem o papel de potencializar, de
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modo sistemático e intencional, a socialização da
criança, a construção de sua identidade e a sua
inserção por atividades motivadoras e significativas e de uma competente seleção de músicas,
rodas e brincadeiras cantadas (BRASIL, 2006).

Muitos estudos citam o uso da música, pois
se cria um ambiente relaxante de aprendizagem
para os estudantes.A música possibilita a criação
de imagens, criatividade e imaginação (BRASIL,
2006).

Trabalhar música como um todo, sem rotulações, com um envolvimento total, seja ela em
rodas cantadas, em áudio e muitas outras opções, por meio desse contato aberto e eclético
que se pode afinar a sensibilidade, a música é
uma grande contribuidora na educação de modo
geral (BRASIL, 2006).

Promove a comunicação e a conversação
porque os ouvintes podem interpretar a mesma
música de formas diferentes. A música leva as
pessoas a agir espontaneamente, não apenas na
pista de dança, mas também em sala de aula
(BRASIL, 2006).

A música liberta o sujeito, dando oportunidade de se ter outro tipo de visão, ampliação do
gosto musical, propõe outro olhar para o ser humano, o mesmo tem a oportunidade de se descobrir e se apropriar das funções musicais (BRASIL,
2006).
O indivíduo desenvolve a sensibilidade,
percepção e imaginação, tanto ao realizar formas
artísticas, quanto na ação de apreciar, ouvir e conhecer as formas produzidas no mundo (BRASIL,
2006).
A música é uma das representações do
mundo cultural com significado, a imaginação é
a interpretação e conhecimento do mundo, é também expressão de sentimentos, dá energia interna que se manifesta e simboliza movimento na
relação entre homem e mundo (BRASIL, 2006).
Por meio da música as crianças aprendem
a lidar com as emoções, conflitos, libertam-se
da tensão, organizam pensamentos, sentimentos, respeito, sensações e educam-se (BRASIL,
2006).

O USO DA MÚSICA NA SALA DE
AULA
A música é a manifestação de uma cultura e da necessidade humana de se comunicar.
Assim, a música está associada à linguagem e
utilizar a música no ensino é uma boa maneira
de promover diversificados objetivos (BRASIL,
2006).

Ela está presente em todas as culturas, nas
mais diversas situações: festas e comemorações,
rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas
e outras (BRASIL, 2006).
Ela traz muitos benefícios positivos, quando trabalhado em conjunto com as demais disciplinas, conseguimos perceber a grande a aliança que podemos formar, pois a música é uma
grande aliada para ser utilizada nos momentos
da rotina e no próprio cotidiano dos alunos, uma
aprendizagem por meio da música além de ser
benéfica para as crianças incentiva a apreciação
musical dos pequenos, independente da cultura
ou religião (BRASIL, 2006).
Ensinar utilizando-se da música ajuda a
criança a valorizar uma peça musical, teatral,
concertos, pois, dando a oportunidade do conhecimento dos vários gêneros musicais ela tem a
oportunidade de construir sua autonomia, criatividade, aquisição de novos conhecimentos e criticidade (BRASIL, 2006).
Quando se trabalha com música, não há
barreiras de idade, grau de escolaridade, espaço, tempo e mesmo materiais disponíveis, pois
a criatividade da atitude artística derruba essas
barreiras (BRASIL, 2006).
Não conseguimos pensar na infância sem
lembrar-se da criatividade e imaginação, pois as
mesmas andam entrelaçadas e estão ligadas diretamente à criança (BRASIL, 2006).
Assim, cabe ao professor elaborar meios
para que isso ocorra de forma saudável, criança
é criança e tem a necessidade de crescer, apren30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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der, brincar e aproveitar cada segundo dessa infância, sendo respeitado como mesmo, e uma
aprendizagem (BRASIL, 2006).
Por meio da música, oferece a oportunidade da criança dançar, pular, cantar, correr, brincar
e ao mesmo tempo aprender algo significativo,
pois as crianças aprendem mais durante as brincadeiras do que no próprio registro no papel, ou
até mesmo relaxar com canções mais suaves, é
um rico material que o professor tem as mãos
(BRASIL, 2006).
De acordo com Duarte a música facilita o
ensino porque cria empatia entre aluno e professor e forma um referencial de memória para os
alunos, facilitando, assim, sua relação com o conteúdo.
Um aprendizado por meio da música cria
um laço de maior afetividade entre professor e
aluno, a criança gosta de tudo que tem movimento, o educador está oferecendo o que ela gosta,
assim abrindo uma relação de amizade, confiança e respeito.
Dentro da sala de aula, a música aproxima
a memória individual do professor com a dos alunos. A maior parte da consciência musical não é
criada na escola, mas vem do cotidiano familiar.
Por isso é necessário que o professor contextualize as canções que mostre aos alunos e
que se proponha a conhecer o que os alunos
gostam de ouvir para haver maior empatia entre
eles (DUARTE, 2011).
De acordo com Melo, no setor linguístico
percebemos a possibilidade de estimular a criança a ampliar seu vocabulário, uma vez que, por
meio da música, ela se sente motivada a descobrir o significado de novas palavras que depois
incorpora a seu repertório.
O uso da musicalidade em sala desenvolve
habilidades, define conceitos e conhecimentos e
estimula o aluno a observar, investigar, compreender, questionar, direcionar e entender o meio em
que vive e os eventos do cotidiano. Além disso,
estimula a curiosidade, imaginação e o entendimento de todo o processo de construção do conhecimento de forma sonora e descontraída.

O planejamento das aulas é um fator primordial para o bom desenvolvimento das aulas
com músicas. O educador deverá centrar-se nos
objetivos e direcionar seus conteúdos em atividades com sequência didática para que seu trabalho não se perca em rotinas descontextualizadas
(SILVA, 1992).
Algumas habilidades podem ser trabalhadas em sala, com sequências didáticas capazes
de desenvolver a percepção criativa e de concentração da criança, tais como (SILVA, 1992).
•
Percepção do silêncio e som;
•
Uso de diferentes ritmos;
•
Construção de instrumentos musicais;
•
Contagem de tempo e ritmo;
•
Expressão corporal (SILVA, 1992).
Ouvir música não deve ser uma atividade
imposta e sim realizada com prazer, pois somente
assim os benefícios serão obtidos de forma natural, a música vai além daquilo que ouvimos (SILVA, 1992).
Quando inserida na rotina dos alunos, contribuem muito para o desenvolvimento neurológico, afetivo e motor das crianças.
Contudo, percebe-se que em todo o ensino
há necessidade de uma mudança com relação
à utilização da música na Educação Infantil e alguns objetivos que devem ser levados em consideração, que irão andar atrelados aos benefícios
que a música vai contribuir na vida escolar das
crianças na educação infantil (SILVA, 1992)>
•
Desenvolver o
senso r í t m i c o
da
criança
com a
formação
do desenvolvimento motor, auditivo e de domínio
rítmico.
•
Proporcionar ambientes acolhedores e de interação com o outro
•
Expressar-se musicalmente.
•
Auxiliar na memorização e compreensão de conteúdo.
•
Incentivar a criatividade.
Os mesmos terão impactos positivos no
desenvolvimento total dos educandos que estão
em formação, a música será uma aliada nesse
processo de transformação (SILVA, 1992).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir com a realização desse trabalho, que a música tem suma importância
na educação infantil, pois contribui no desenvolvimento intelectual, auditivo, sensorial, da fala
e motor do educando. Que a apreciação musical estimula positivamente a capacidade de
aprendizado dos alunos.
Propor a música como parte da educação rompe barreiras de exclusão, visto que a
prática está embasada não no talento ou no dom, mas na capacidade de viver experiências
de cada um.
Isto é estimular o educando a apreciar os diferentes ritmos, pois por meio da música
o sujeito se torna mais humano, mais sensível e no mundo que estamos vivendo as pessoas
não encontram mais a sua parte humana e por meio da música o indivíduo torna-se mais
compreensível, mais crítico com senso estético apurado.
Um trabalho que parta deste princípio traz para as suas atividades um benefício ao desenvolvimento do sujeito pensante que é estimulado e preparado para um mundo melhor ao
qual ele contribui na transformação, na criação e recriação por meio da música.
A música fará parte de suas vidas e terá um sentido grandioso, a mesma é o exercício
da imaginação, a descoberta, experimentação da pluralidade, multiplicidade e diversidade de
valores, sentido e intenções.
Estimular o ensino por meio da arte tornará a escola um espaço vivo, produtor de conhecimento, que aponta para a transformação.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

832

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

REFERÊNCIAS
ARROYO, M.G. O significado da infância. Brasília: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994.
BORGES, T.M.M. A criança em idade pré-escolar. São Paulo: Ática, 1994.
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Parâmetros nacionais de qualidade
para a educação infantil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica: Brasília (DF), 2006.
FERREIRA, A.B.H. Dicionário Infantil. Curitiba: Positivo, 2008. p 350. MARTINS, A.J.F. Infância, cultura e pedagogia. Porto Alegre: Criarp, 2006.
SANTA ROSA, N.S. Educação musical para a pré-escola. São Paulo: Ática, 1999.
______. Educação musical para a 1ª a 4ª série. São Paulo: Ática, 1990.
SILVA, Leda Maria Giuffrida. A expressão musical para as crianças da pré- escola. Caderno Ideias. Campinas,
vol.10, 1992.
VISCONTI, M.; BIAGIONI, M.Z.; GOMES, N.R. Guia para educação e prática musical em escolas. São Paulo. s/d.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

833

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário
UNISEB (2015); Professora de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I na EMEI PROFESSOR ÍTALO
BETTARELLO.

VERONICA
COSTA PEREIRA

Avenida Copacabana, 325
22º andar - Alphaville - Barueri - SP
11 4200-7070 | www.fce.edu.br
30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

834

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

O JOGO NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Na educação infantil os jogos e as brincadeiras são primordiais para o desenvolvimento integral da criança. Este artigo tem como objetivo analisar se a utilização de jogos
no ensino de matemática na Educação infantil possibilita a ampliação do pensamento
lógico-matemático nas crianças; explorar ideias referentes a números utilizando jogos e
brincadeiras Infantil; analisar como a utilização de jogos pode facilitar a aprendizagem da
matemática a partir da realização de contagens, comparações de quantidades e identificação de algarismos. A importância do tema da contextualização é óbvia, portanto, o brincar deve ser visto como uma ferramenta auxiliar para promover o melhor desenvolvimento
das crianças, não devendo ser visto como algo alheio à formação escolar (KISHIMOTO,
1998). Segundo Piaget (1973), a educação e o entretenimento devem ser combinados
para se alcançar a aprendizagem escolar. Os educadores devem sempre observar as
habilidades que desenvolvem e ainda precisam revisá-las e estimulá-las em sala de aula.
Na revisão bibliográfica constatou-se que os jogos constituem um apoio metodológico
importante, pois, através deles, os alunos podem criar, pesquisar, “brincar” e “jogar”
com a matemática. Com o uso de jogos é possível fundamentar, de forma significativa,
a formação e aquisição de novas ideias ou conhecimentos matemáticos. Tendo em vista o aprendizado da criança, considera-se de fundamental importância que ela aprenda
os procedimentos e seus registros em diferentes situações propostas. A necessidade
de ter como prioridade o conhecimento das crianças frente a situações significativas de
aprendizagem, e que os jogos e brincadeiras devem estar sempre presentes, auxiliando
na formação dos conceitos, proporcionando aquisição de habilidades e desenvolvendo
capacidades motoras.
Palavras-chave: Jogos; Educação Infantil; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

ssim, o ato de brincar é uma característica comum do ser humano. Sua linguagem é de fácil acesso por todas as crianças onde se determina determinada
quantidade de tempo, que varia de acordo com a etapa de desenvolvimento em
que a criança se encontra.
O Referencial Curricular Nacional para a educação infantil afirma que: “Para brincar é
preciso que as crianças tenham certa independência para escolher seus companheiros e
os papéis que irão assumir, cujos desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de
quem brinca” (BRASIL, 1998, vol. 1, p. 28).
Vygotsky (1984) vem afirmar que: “Pela repetição daquilo que já conhecem, utilizam a
ativação da memória, atualizam seus conhecimentos prévios ampliando-os e transformando-os por meio da criação de uma situação imaginária” (VYGOTSKY, 1984, p. 97).
Os jogos não se constituem apenas em uma forma de entretenimento, na qual crianças
gastam energia, mas sim, em meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual das mesmas.
A utilização de jogos e brincadeiras na educação infantil é de fundamental importância
para o desenvolvimento das crianças, sendo um facilitador no processo ensino aprendizagem. Vygotsky (1998) afirmava que através do brinquedo a criança aprende agir numa esfera
cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o brinquedo estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da linguagem, do
pensamento, da concentração e da atenção. Jogar é uma situação de ensino que ajuda a
criar um ambiente significativo para os alunos.
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ORGANIZAÇÃO DAS PROPOSTAS
DE APRENDIZAGEM COM JOGOS
Desde que professores e instituições começaram a basear sua prática no conceito de
aprendizagem, o ensino passou por uma série
de transformações nas últimas décadas, e essa
descoberta ocorreu nele - quando os alunos
acumulam conhecimentos no processo ativo de
construção de relações e atribuição de significados.
Para uma boa organização de aprendizagem em torno de situações problemáticas que
sejam significativas para os alunos, é necessário
estabelecer ou desenvolver o conhecimento de
resolução de problemas; estabelecer relações
com comportamentos que descrevem o trabalho em uma determinada área de conhecimento;
Compreender os costumes culturais de usar certos conhecimentos e a forma geral de contatar
os indivíduos com os outros.
É nesta situação que o jogo se torna mais
estável no currículo de matemática. Mas a experiência tem mostrado que a existência de jogos
leva os alunos a aprender. Necessário refletir
quais as condições que podem tornar o jogo
um aliado dos professores em uma situação de
aprendizagem bem organizada.
O ponto de partida é compreender os jogos como práticas humanas e sociais relacionadas ao conhecimento. Macedo (2003) discutiu
em seu artigo "Jogos e sua importância nas escolas" como os jogos baseados na teoria de Earl
estão intimamente relacionados ao processo de
desenvolvimento humano.

Os jogos constituem um apoio metodológico importante, pois, através deles, os alunos
podem criar, pesquisar, “brincar” e “jogar” com
a matemática.
A maioria dos autores nos deixam claro de
como é importante trabalhar de forma lúdica as
atividades aplicadas em sala de aula, proporcionando para a criança a possibilidade de aprendizagem diferenciada das que estão acostumadas
não deixando de ensinar, mas ensinando-as com
diversão e qualidades no processo de ensino e
aprendizagem. No livro Psicologia Pedagógica,
podemos observar o psicólogo afirmando que:
“[...] O jogo pode ser considerado o recurso do instinto mais importante para a educação. O jogo é conhecido popularmente como
um instrumento apenas para a criança passar
o tempo”. Porém, segundo Vygotsky (2003), a
partir da observação, pode-se constatar que o
jogo está presente historicamente nas diversas
culturas, representando uma peculiaridade que
é natural do homem. Além disso, até os animais
brincam, dessa forma, o jogo pode ter um sentido biológico.
Desde 2003, o jogo teve um grande impacto nas escolas então, começou a observar
o crescimento dos filhos. Quando participava de
jogos e brincadeiras, conseguia desenvolver o
raciocínio cognitivo, social e intelectual.
Segundo RCNEI (Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil), “Entendemos a importância do brincar (e que esta questão na vida escolar da criança), tendo em vista,
o desenvolvimento da criança em todos os seus
aspectos, ou seja, cognitivo, afetivo, motor e social”.

Com o uso de jogos é possível fundamentar, de forma significativa, a formação e aquisição de novas ideias ou conhecimentos matemáticos. Tendo em vista o aprendizado da criança,
considera-se de fundamental importância que
ela aprenda os procedimentos e seus registros
em diferentes situações propostas.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

837

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

O jogo tem um propósito, quando o professor está brincando ou brincando com as
crianças, ele está sempre observando como ele
trabalha em outro momento. Através da brincadeira, você pode monitorar o raciocínio lógico
da criança e o raciocínio da ação. Este é o processo de aprendizagem das crianças: por meio
da brincadeira, as crianças podem expandir sua
capacidade de inventar novos jogos e oferecer
condições para o desenvolvimento da diversidade do jogo, comunicando-se com outra criança,
professor ou criança. sua família.

TEÓRICOS SOBRE JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para este artigo, foi realizado uma pesquisa
bibliográfico, no qual foram fortalecidas as teorias
dos autores Vygotsky, Piaget e Kishimoto, que
embasaram o tema e contribuíram para a educação infantil transmitidas de forma sucinta e clara,
de modo a esclarecer os principais motivos da
pesquisa (VERGARA, 2005).
Segundo a pesquisa de Ribeiro e Souza
(2011), “Jogos educativos são aqueles que auxiliam na educação das crianças, geralmente para
a educação infantil”. Em teoria, esses autores ainda dividem os jogos em duas categorias: jogos
de trama e jogos de regras.
Os primeiros são chamados de jogos imaginativos, como as fábulas. Quando experimentam comportamentos adultos, esta forma estimula
o desenvolvimento social, cognitivo e emocional
das crianças. Em relação ao segundo ponto, pode-se citar o jogo de dominó. Nesse caso, a imaginação é limitada por ser a norma que orienta o
jogo e requer atenção para o desenvolvimento do
jogo (RIBEIRO; SOUZA, 2011, p. 15).

Segundo o autor, crianças menores de três
anos não têm capacidade de separar a realidade
da imaginação porque tudo se torna sério. Porém,
na idade escolar, o desenvolvimento torna-se muito importante, pois estabelece uma relação entre
significado e percepção visual, ou seja, entre o
pensamento e as situações reais. De acordo com
Vygotsky (1997), “as necessidades e incentivos
das crianças não podem ser ignoradas porque
elas os colocam efetivamente em ação, permitindo-nos compreender seu progresso de um estágio de desenvolvimento para outro".

SOBRE PIAGET
Segundo Piaget (1973), “o período sensório-motor está relacionado ao desenvolvimento
intelectual dos reflexos infantis, mesmo quando
as crianças usam sua própria linguagem ou outro meio simbólico para representar o mundo
pela primeira vez”. Em alguns casos, quando
não quer algo fornecido por um adulto, ela repete a cena e imita gestos, como levantar os
braços, colocar as mãos em posição de oração
ou até balançar a cabeça.
Piaget (1978) trata os jogos infantis como
meio pelo qual as crianças começam a interagir consigo mesmas e com o mundo externo,
e chega a afirmar que “tudo é jogo durante os
primeiros meses de existência, à parte algumas
exceções, apenas, como a nutrição ou certas
emoções como medo e a cólera. Os jogos são
essenciais para a vida das crianças. Em primeiro lugar, existe um jogo de fitness em que uma
criança se diverte pura e repete uma determinada situação e gozar dos seus efeitos. Em breve,
começará a apreciar o jogo. Neste jogo, as suas
habilidades e interesses serão melhores.

Segundo a pesquisa de Vygotsky (1994), a
aprendizagem precede o desenvolvimento infantil.
Nesse sentido, ele precisa entender que a criança vem aprendendo, e antes de desenvolver suas
próprias habilidades e habilidades, ela passou
pelo processo de acumulação de conhecimentos,
durante o qual irá desenvolver os conhecimentos
que aprendeu de acordo com os procedimentos.
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SOBRE KISHIMOTO
Segundo Kishimoto (1994), os jogos estão ligados a sonhos, imaginação, ideias e símbolos. Esta é uma sugestão para educar as
crianças (e educadores infantis) com base em
jogos e linguagem artística. A concepção simbólica de pessoa de Kishimoto é estabelecida
coletivamente, e sua capacidade de pensar está
relacionada aos sonhos, à imaginação e à capacidade de brincar com a realidade, que é a
base para a proposição de um novo "método de
ensino infantil".
Kishimoto acredita que o jogo é um gênero de "metáforas" humanas. Ou talvez o que nos
torna verdadeiramente humanos. apontou que
os jogos têm origens e culturas diferentes e se
espalham por meio de jogos e jogabilidade diferentes. Tem a função de estabelecer e desenvolver a convivência entre as crianças por meio do
estabelecimento de regras, padrões e significados, concretizando assim uma convivência mais
social e democrática, pois “como materialização
espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a capacidade de tornar sustentável
a cultura infantil A função de desenvolvimento.
“Desenvolver a forma de convivência social”
(KISHIMOTO, 1993, p. 15).
Portanto, as pessoas podem compreender o jogo por meio de diferentes culturas, regras ou circunstâncias ficcionais para distinguir
o significado dado ao jogo, de modo a definir a
ação de acordo com as regras e os objetos que
caracterizam o jogo. Ao trazer esses significados
para o jogo de palavras, ela esclareceu cada significado e disse desde o primeiro aspecto. Portanto, dependendo da cultura e da época, o jogo
de palavras pode ter diferentes significados. O
segundo significado se refere às características
do sistema de regras de cada jogo, no qual ele
pode ser diferenciado de outros jogos. A terceira trata o jogo como um objeto para alcançá-lo,
pois alguns jogos não podem acontecer sem um
objeto específico.

TIPOS DE JOGOS
Os jogos constituem um apoio metodológico importante, pois, através deles, os alunos
podem criar, pesquisar, “brincar” e “jogar” com
a matemática. Com o uso de jogos é possível
fundamentar, de forma significativa, a formação
e aquisição de novas ideias ou conhecimentos
matemáticos. Tendo em vista o aprendizado da
criança, considera-se de fundamental importância que ela aprenda os procedimentos e seus
registros em diferentes situações propostas.
É divertido em todos os jogos, nem todos
os jogos são pedagógicos. “Se os sujeitos se
sentem felizes, então essa atividade é divertida. Por outro lado, as atividades educacionais
são elaboradas por educadores para promover
aprendizagens específicas.” Como exemplo de
jogo de ensino, o especialista citou o inglês na
aplicação de ensino de verbos regulares. “Aprender verbos irregulares é proposital. Ele disse:
“Se eu colocar um 'vestido' em uma atividade e
transformá-la em um jogo, os alunos vão pular
para a experiência e adquirir os conhecimentos
previstos no curso. "
Considerando que o jogo irá utilizar a
curiosidade natural das crianças e jovens, este
elemento apelativo foi fornecido desde o início.
Porém, para fazer pleno uso deste instrumento,
o professor gosta de jogos muito interessantes.
Lino de Macedo alertou: “Se o professor não
joga e não gosta de jogos, então esse tipo de
estratégia de ensino definitivamente não é bom,
porque o mais importante é gostar desse tipo de
atividade.” O segundo passo é fazer de si uma
educação divertida . Em outras palavras, torna-se um jogador e entende totalmente o jogo para
não cair em situações que possam atrapalhar
seus planos.
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O desenvolvimento de cada indivíduo ,
dentro desta visão é marcado por três grandes
propostas de jogo: os jogos de exercício, em
que a assimilação de novos conhecimentos,
sobre si e sobre o mundo que o cerca dá-se
na forma do prazer pela repetição dos primeiros hábitos; o jogo simbólico, em que a criança
se apropria de conhecimentos sobre o mundo
e conhece mais sobre si a partir da atribuição
de diferentes significados aos objetos e as suas
ações - em fantasias, em faz-de-contas ou na
possibilidade de viver diferentes histórias; e os
jogos de regras, em que o "como fazer" do jogo
é sempre o mesmo, regulamentando uma interação entre pares - nesses jogos, a criança se
depara com o desafio de se apropriar das regras
e encontrar estratégias para vencer dentro do
universo de possibilidades criado pelo jogo.
Na visão de Santos (2000, p. 11) “[…] o
jogo com a brincadeira representa recursos auxiliares para promover o desenvolvimento físico,
mental e emocional da criança.” Para ter um
desenvolvimento significativo a criança aprende
a correr, pular, saltar, vivenciando experiências
novas com o meio em que a rodeia. Partindo
desta premissa à brincadeira, de acordo com o
Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil “[…] é uma imitação, transformada no plano das emoções e das ideias de uma realidade
anteriormente vivenciada” (RCNEI, 1998, p.27).
Ao jogar, ela dá muitas informações e comunica, através da ação, sua forma de pensar,
desde que o observador reconheça nas ações
ou nos procedimentos os indícios que está buscando para realizar sua avaliação. A criança
deve ser capaz de transformar as informações
em dados significativos, como observamos em
jogos como:
1.Tabuleiro estes jogos populares possuem uma grande capacidade escondida de ensinar matemática às crianças, condições que na
maioria das vezes são ignoradas por todos,

2.Jogos básicos de computador do tipo
labirintos, explorações de subterrâneos e cavernas com tesouros escondidos, estes ensinam às
crianças os conceitos de sequência, tamanho,
geometria, espaço e contagem,
3.Quebra Cabeças de figuras recortadas é
uma excelente ferramenta para ensinar e desenvolver a habilidade matemática, os básicos ensinam raciocínio espacial, enquanto que outros
mais elaborados ensinam formas e tamanhos.
As crianças também usam habilidades como,
sequência e ordenação para agrupar as peças
do quebra-cabeças.
4.Blocos de Construção Não importa se
as crianças estão usando blocos planos de papelão, de madeira, ou “Legos”, mas o fato é que
construir, organizar e planejar estruturas coerentes e lógicas vai exigir pelo menos matemática
básica, habilidades de engenharia e geometria.
As crianças usam: tamanho, forma e sequência para dar vida e expressão às suas criações. Através do método de tentativa e erro elas
aprendem qual a melhor técnica a ser usada e
qual a que funciona.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO
AMBIENTE ESCOLAR
O uso dos jogos no ambiente escolar tem
sido utilizado como um atrativo, tornando fascinantes as atividades escolares, estimulando,
assim, o entendimento dos alunos em determinados pontos. A criança joga por divertimento
e também porque o jogo representa esforço e
conquista.
O jogo possui valores educativos que o
transformam em atividade séria e é onde o aluno
constrói conhecimento através de um processo
interativo. O jogo na educação matemática passa a ter o caráter de material de ensino quando considerado promotor de aprendizagem. A
criança, colocada diante de situações lúdicas,
apreende a estrutura lógica da brincadeira.
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Os jogos constituem um apoio metodológico importante, pois, através deles, os alunos
podem criar, pesquisar, “brincar” e “jogar” com
a matemática. A maioria dos autores nos deixam
claro de como é importante trabalhar de forma
lúdica as atividades aplicadas em sala de aula,
proporcionando para a criança a possibilidade
de aprendizagem diferenciada das que estão
acostumadas não deixando de ensinar, mas ensinando-as com diversão e qualidades no processo de ensino e aprendizagem.
Todas estas propostas de jogo são parte de cada um de nós, parte de nossa história
pessoal e da nossa relação com o mundo e, por
isso, em maior ou menor grau, continuam presentes ao longo de nossas vidas: "Compreender
melhor, fazer melhores antecipações, ser mais
rápido, cometer menos erros ou errar por último,
coordenar situações, ter condutas estratégicas
etc. são chaves para o sucesso. Para ganhar é
preciso ser habilidoso, estar atento, concentrado, ter boa memória, saber abstrair, relacionar
as jogadas todo o tempo" (MACEDO). Os jogos
e sua importância na escola, 2003). Respeitar
o modo como as crianças aprendem, dando a
todos os alunos a chance de se relacionar com
o conhecimento de uma forma mais prazerosa,
significativa e produtiva.
Se não houver situações problemáticas e
desafios, se discordar de argumentos, ou se não
traçar estratégias que permitam pensar sobre o
jogo, então essa atividade não trará aprendizado. Lino de Macedo, professor do Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo (USP)
e especialista em brincadeiras infantis, disse que
a deliberação é fundamental. Ele disse que brincar não tem valor de ensino, é apenas diversão.

É preciso desvendar os equívocos de que
os jogos são mágicos e fazem o aluno aprender.
Os jogos têm sim uma função motivacional, mas
os jogos são bons a aprender não só pela motivação. Isso é motivado, porque através deles
as crianças podem aprender coisas não só nos
jogos mas também na vida: dificuldade de lidar
com regras, competitividade, vício, etc.
Além disso, os professores precisam entender as habilidades intelectuais e as motivações de seus alunos. “O professor deve ter a
capacidade de ensinar para transformar a produção do conhecimento em jogos. Aprender a brincar é aprender a ganhar, perder, derrotar e conviver com os outros, “Aprender jogos é aprender
vida", afirmam alguns teóricos.

COS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGI-

Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de PIAGET (1973), KISHIMOTO (1998); VYGOTSKY (2008) que abordam as temáticas ou
questões sobre a assunto ou tema em questão
discutido neste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, livros citações e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, fica claro que as atividades que envolvem jogos e brincadeiras na educação
infantil trazem para a criança uma aprendizagem mais rápida, pois elas interagem com o
outro de forma que assimila melhor o conteúdo vivido. Por isso o educador é a ferramenta
fundamental nesse processo, devendo ser um elemento essencial.
Portanto trabalhar jogos de matemática não é só passar os conteúdos que estão programados em sua grade curricular, e sim criar situações de cuidados, proporcionando brincadeiras jogos direcionando para a aprendizagem com isso vem contribuir para o desenvolvimento das crianças despertando o interesse a ter um conhecimento amplo da sociedade
e da realidade do mudo.
Os jogos de longo prazo precisam ser observados para cada faixa etária, geralmente
os jogos de curto prazo são os melhores, com poucas regras. Por outro lado, os jogos direcionais precisam ter objetivos e regras claras e ser orientados pelos professores. Ao mesmo
tempo, devem levar em conta as regras e o respeito mútuo.
Quando o jogo é gratuito, o interesse está na capacidade das crianças de aprender e
se socializar em grupos. Nos jogos individuais, as crianças criam as suas próprias regras e
também temos os jogos em grupo, o mais importante, porque neste jogo as crianças aprendem a colaborar, a discutir estratégias, a trabalhar em equipa e a formar parcerias.
Assim, pode-se considerar que dar ao jogo um justo lugar dentro da escola, relacionando-o com conteúdo importantes de aprendizado, é uma forma de de respeitar o modo como
as crianças aprendem, dando a todos os alunos a chance de se relacionar com o conhecimento de uma forma mais prazerosa, significativa e produtiva.
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AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de abordar assuntos relevantes sobre a abordagem
das linguagens artísticas no contexto da educação infantil. Tendo como objetivos: analisar
documentos, leis e produções científicas que tratam desta temática no âmbito da educação voltada à primeira infância; estabelecer um panorama entre as documentações e as
propostas pedagógicas voltadas à arte que ocorrem nas unidades de educação infantil.
Este artigo está organizado em eixos, que discursarão sobre: as legislações e orientações
educacionais vigentes; as linguagens artísticas e as contribuições para o desenvolvimento dos bebês e crianças. Finalizando com reflexões sobre a importância e os benefícios
para a formação integral ao abordar esta temática nas escolas de primeira infância. Esta
pesquisa terá como embasamento teórico os trabalhos de autoras como Luciana Esmeralda Ostetto, Edith Derdyk e Anna Marie Holm.

Palavras-chave: Linguagens Artísticas; Educação Infantil; Expressão; Desenho; Criatividade.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como eixo norteador as linguagens artísticas e a abordagem desta
temática nos Currículos Educacionais. Serão analisadas as legislações educacionais brasileiras, incluindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil de 2009 e a Base Nacional Comum Curricular de 2017, além de documentos e propostas pedagógicas que abordem as linguagens artísticas.
Tendo como objetivos: estabelecer um panorama entre as legislações e documentos
vigentes e a abordagem da arte, em suas diversas formas, nas unidades escolares voltadas à
primeira infância. Sendo a educação infantil a primeira etapa da educação básica, é essencial
que as linguagens artísticas estejam presentes nos currículos e nas propostas pedagógicas
destinadas a esta faixa etária.
É na primeira infância que bebês e crianças constroem princípios e conhecimentos que
acompanharão todo o processo educativo, se desde pequenas tiverem contatos com as mais
variadas formas de artes, terão um vasto repertório de criação e oportunidades de expressão
em diferentes linguagens.
Com este estudo pretendo contribuir com educadores que assim como eu, buscam
compreender a primeira infância, as fases de desenvolvimento de bebês e crianças e a encontrar formas para colaborar com este aprendizado. Promovendo propostas enriquecedoras
que contribuam para o desenvolvimento integral e a construção de diversas habilidades pelos bebês e crianças, que cotidianamente produzem conhecimento e cultura nas unidades de
educação infantil.

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

846

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

LEGISLAÇÕES,
DOCUMENTOS,
PROPOSTAS E REFERÊNCIAS PEDAGÓGICAS DA ABORDAGEM DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A mais importante e decisiva contribuição da LDB para com a educação infantil
é a de situá-la na educação básica (art.
29). Ao afirmar que a educação infantil é
a primeira etapa da educação básica, a
nova lei não está apenas dando-lhe uma
posição cronológica na pirâmide da educação, mas, principalmente, expressando
um conceito novo sobre esse nível educacional (DIDONET, 2000).

A educação infantil ganhou um novo conceito, após a Lei 9394 de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996. O artigo 29 inclui
este nível de ensino na educação básica. É a
garantia do direito a esta primeira etapa educacional e o dever das esferas administrativas
oferecê-la. Além disso, há a integração entre o
ensino fundamental e a educação infantil, para
garantir uma continuidade no ensino.
Nesta primeira etapa, inicia-se a formação
de valores e princípios que serão as bases para
o desenvolvimento integral dos bebês e crianças, além da apropriação de conceitos, da cultura ao redor e do desenvolvimento de múltiplas
habilidades.
São grandes os avanços, após a promulgação da LDB, é evidente o crescimento da educação infantil e o grande número de crianças
matriculadas. Também surgem novos documentos, diretrizes e estudos voltados especificamente para a primeira infância. Dentre eles estão As
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Infantil (DCNEI) de 2009, que em seu Artigo 4º,
definem a criança como:
[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas
interações, relações e práticas cotidianas
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre
a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Outro documento de extrema importância
para o contexto nacional da Educação é a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) que aborda, entre os outros segmentos educacionais, a
primeira etapa da educação básica: a Educação
Infantil. O documento estrutura em eixos conteúdos necessários para o desenvolvimento das
crianças, considerando como norteadores os
princípios da interação e das brincadeiras, para
desta forma, garantir os direitos de aprendizagens: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se.
Estes eixos são denominados como Campos de Experiências, com objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro de situações e
experiências concretas nos ambientes escolares
de educação infantil, sempre considerando os
saberes que as crianças trazem consigo como
pressupostos para as propostas pedagógicas e
o conhecimento do patrimônio cultural acumulado pela sociedade ao longo do tempo.
Um dos campos de experiências presentes na BNCC Educação Infantil é o que trata das
Linguagens Artísticas:
Traços, sons, cores e formas – Conviver
com diferentes manifestações artísticas,
culturais e científicas, locais e universais,
no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas
formas de expressão e linguagens, como
as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro,
a dança e o audiovisual, entre outras.
Com base nessas experiências, elas se
expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou
culturais, exercitando a autoria (coletiva
e individual) com sons, traços, gestos,
danças, mímicas, encenações, canções,
desenhos, modelagens, manipulação de
diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem
para que, desde muito pequenas, as
crianças desenvolvam senso estético e
crítico, o conhecimento de si mesmas,
dos outros e da realidade que as cerca
(BRAZIL, 2017).
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São objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do campo de experiências Traço,
sons, cores e formas, da BNCC Educação Infantil:
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O PAPEL DOS EDUCADORES NO
TRABALHO COM ARTES NO CONTEXTO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil é um espaço privilegiado para favorecer a participação das
crianças em criações, expressões e apreciações artísticas, possibilitando espaços,
materialidades e tempos disponíveis para a
promoção destas práticas. As linguagens artísticas são oportunidades ricas e concretas
para o desenvolvimento da sensibilidade, da
criatividade e da expressão infantil, porque
possibilita apropriação e ressignificação da
cultura ao redor, valorizando as singularidades, ampliando repertórios e criando significado em experiências e vivências artísticas.
O professor atua como um mediador
neste processo de aprendizagem, organizando o ambiente, promovendo desafios, provocações, propostas que favoreçam a criação
de um espaço propício à criatividade e à
expressão, considerando que as crianças vivenciam e produzem cultura, são ativos, são
sujeitos de direitos, cabe à prática docente
ser a ponte e o elo entre os novos conhecimentos,
[...] o educador é essa pessoa-chave para
mediar os caminhos da criança no mundo
simbólico da cultura e da arte. E nesse
caminhar, na experiência compartilhada,
ele vai aprendendo a reparar em seu ser
poético. Seguindo de mãos dadas com
as crianças e comprometido com o resgate de seu próprio eu-criador, o professor
amplia sua possibilidade de compreendê-las, de reconhecer seus ‘despropósitos’
e apoiar suas buscas e escolhas. Converte-se, então, em parceiro privilegiado de
novas e infinitas aventuras poéticas! (OSTETTO, 2010).

A arte na educação infantil é uma linguagem múltipla que envolve todo o corpo e
os sentidos. Quanto mais referências e elementos artísticos a criança conhecer, maiores serão as possibilidades de enriquecimento cultural, ela poderá dançar, pintar, cantar e
dramatizar, entre outras formas e linguagens
de expressão. A criação livre e espontânea
são essenciais quando abordamos as artes
na educação infantil. A reprodução estereotipada de modelos, desenhos, a intervenção
dos professores pela busca da perfeição,
como se houvesse padrões esteticamente
corretos, não são práticas que contribuem
para a construção da concepção artística e
criativa da criança, interferindo negativamente na construção de novos saberes,
Ampliar o repertório das imagens e objetos também implica abastecer as crianças de outros elementos produzidos em
outros contextos e épocas, como, por
exemplo, as imagens da história da arte,
fotografias e vídeos, objetos artesanais
produzidos por culturas diversas, brinquedos, adereços, vestimentas, utensílios domésticos, etc. (CUNHA, 1999, p. 14).

“Expressar não é responder a uma solicitação de alguém, mas mobilizar os sentidos em torno de algo significativo, dando uma
outra forma ao percebido e vivido” (CUNHA,
1999). Abordar a linguagem artística na educação infantil exige dos educadores sensibilidade para compreender que arte é expressão singular de uma criança produtora ativa
de cultura.
Deixando os modelos ou padrões “corretos” e tendo como princípio que atividade
artística não é um momento da rotina para
ocupar o tempo. Está além das folhas de sulfite. A arte carrega em si o próprio conteúdo
e são diversos os aprendizados proporcionados por este campo do conhecimento, serve
de base para a construção de habilidades
sensitivas e emotivas nas crianças, fornecem
conhecimentos necessários para a vida em
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sociedade, pois proporcionam o desenvolvimento do olhar, da análise crítica, das situações e dos elementos do entorno,
As crianças deveriam aprender a pesquisar, a ter confiança em si mesmas e a ter
coragem de se pôr a trabalhar em coisas
novas. [...] Aprendendo que uma tarefa
pode ter várias soluções, adquirimos força e coragem. As crianças adquirem isso
na oficina de arte. Eu lhes apresento um
desafio, que nunca tem uma resposta definida (HOLM, 2004, p. 84).

A expressão é o principal eixo das linguagens artísticas. Oferecer esta oportunidade às crianças é essencial para que compreendam o funcionamento do mundo à sua
volta, vivenciam e interpretam suas emoções
e possam expressá-las pelo desenho, a pintura ou a dança, por exemplo.

A RELAÇÃO DO DESENHO INFANTIL COM SABERES DIVERSOS
O desenho é uma ferramenta importante que permeia todas as fases da história da
humanidade, desde os primórdios e desde
os primeiros anos de vida,
O processo de aquisição da linguagem
visual é praticamente o mesmo em todas
as crianças, sua chave está na predominância inata de apreensão da forma total,
garantindo uma relação de associação e
dissociação entre as formas, através da
constatação de semelhanças e diferenças, e contribuindo para a construção dos
elementos gráficos no universo do papel
(DERDYK, 1989, p.110).

Nos tempos iniciais da humanidade, o
homem rudimentarmente já desenhava para
representar a sua realidade, planejar a sua
caça e com a intenção comunicativa de expressar algo através das marcas nas paredes das cavernas.

Desenhar é uma forma de comunicação inerente ao ser humano, linguagem e
expressão de sentimentos e vivências, em
vários suportes, diferentes superfícies e hoje
com diferentes meios e tecnologias. Entretanto o objetivo é o mesmo, transcender o
que está em nossos pensamentos e anseios,
trocar experiências, relatar e refletir sobre o
mundo que nos cerca.
O ato de desenhar pode ser uma ponte
entre diferentes linguagens. Um ato complexo e rico em elementos e significados. Quando a criança desenha ela interage com diferentes áreas do saber,
A criança enquanto desenha canta,
dança, conta histórias, teatraliza, imagina ou
até silêncio. O ato de desenhar impulsiona
outras manifestações, que acontecem juntas,
numa unidade indissolúvel, possibilitando
uma grande caminhada pelo quintal do imaginário (DERDYK, 1989, p.19).
Como por exemplo, a Matemática, é
constante a presença de conceitos matemáticos no grafismo, mesmo sem ter conhecimento sistemático desta área. A necessidade
de aproximar as representações das formas
reais faz com que a criança crie estratégias
matemáticas, de proporção, lateralidade, dimensões, formas geométricas, cálculos mentais, simetria, entre outros (DERDYK, 1989,
p.19).
As contribuições permeiam diversos
segmentos da matemática, percepção sensorial; percepção da posição das linhas; conhecimentos cromáticos; avaliação das relações espaciais; comparação de medidas e
grandezas; autodireção; concentração; observação de semelhanças e diferenças. Estas elaborações servirão como base para os
conhecimentos posteriores (DERDYK, 1989,
p. 19).
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Outra área interligada ao desenho é a
Oralidade, desenhar e falar são linguagens
que interagem e se confrontam, criando novas correspondências. Há fases em que o
desenho vai receber uma interpretação, um
comentário verbal feito pela criança e diversas vezes esse momento de desenvolvimento da oralidade será mais rico e criativo do
que o próprio grafismo. É o desenho como
suporte do desenvolvimento da fala e da narração verbal (DERDYK, 1989, p.19).
Há uma dependência da linguagem
para a criança justificar o que desenhou, uma
vez que os traços nem sempre são semelhantes ao que motivou a intenção representativa. Nesta situação de precisar de palavras
para explicar o que há no grafismo, acontece
um significativo desenvolvimento da oralidade e do pensamento infantil. Para representar
as figuras desenhadas com falas ocorre um
enorme exercício de abstração e construção
de imagens internas (DERDYK, 1989, p.19).
A interação com os pares propiciada
pelas representações no papel é outro fato
importante para o desenvolvimento da oralidade. A linguagem depende estreitamente
de interações entre pares para ser adquirida e aprimorada. Conversar sobre o que há
na grafia e tentar expor em palavras é uma
construção oral extremamente significativa.
A intervenção do adulto deve acontecer de forma intencional e suave, a partir dos
conhecimentos das necessidades e fases em
que a criança se encontra, para constituir-se
ação que contribui para o desenvolvimento.
Os excessos de perguntas e exigências sobre o desenho feito configuram uma possibilidade de bloqueio e insatisfação da criança
com a sua produção. Quando muito cobrada
para explicar o que desenhou, a criança pode
desacreditar dos seus potenciais, julgar que
o desenho está além das suas capacidades
e abandonar o processo evolutivo,

A necessidade de nomear está muito presente na atitude do adulto, que olha
para um desenho e logo pergunta: ‘O que
é isso? O que representa?’ Existe, por parte
do adulto, uma exigência implícita em querer saber o que é aquilo que ele não sabe,
o que significam essas garatujas, estes gestos inexplicáveis. Esta atitude, se exagerada,
pode inibir o processo de desenvolvimento
gráfico da criança. Ela passa a se preocupar,
precocemente, em figurar, a fim de atender
aos apelos veementes que partem do mundo
adulto. Em muitos casos, o desenho até enrijece (DERDYK, 1989, p.97).
Há um período no grafismo infantil, em
que a criança desenha linhas onduladas e
contínuas em um espaço da folha. Esta é
a primeira intenção de grafar o seu nome,
como uma assinatura de um desenho que
por ela foi criado. Esta tentativa de marcar o
que é seu é uma das primeiras reproduções
da escrita adulta, com a qual está familiarizada.
O período de aquisição do letramento
está estreitamente relacionado com o desenvolvimento do desenho.
O desenho e a escrita são manifestações
representativas que aparecem quase simultaneamente em certa etapa da evolução do pensamento. A criança substitui
materialmente, por meio de traços feitos
no papel, algo que tem na imaginação
(SEBER, 1995, p.113).

A criança passa a produzir marcas diferentes para representações diversas. Esta
nova percepção de que há grafias diversificadas para sentenças diferentes, é um avanço
na futura compreensão do sistema de leitura
e escrita. Surge uma nova fase: a escrita pictográfica. A criança desenha algo para registrar e ter meios de identificar depois, o que
foi desenhado.
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É com o apoio do desenho que a criança “lê” o que “escreveu” em símbolos. Esta
fase evolui até o período em que pictogramas
não conseguem expressar o que a criança
quer registrar.
Nesta desestabilização inicia-se um interesse em descobrir símbolos que facilitam
sua “escrita”. Geralmente esta fase culmina
com o processo de letramento e alfabetização. A criança vem em um processo interno
de construção de conhecimentos, faz-se necessário que os estímulos e o espaço para
desenhar continuem independente da fase
da escrita em que a criança se encontra, não
se pode romper este ciclo porque o universo
letrado iniciou-se. Desenhar é um processo
evolutivo e deve continuar sendo ofertado às
crianças, mesmo com a chegada da alfabetização,
É patente o empobrecimento da expressão gráfica quando acriança passa pelo
processo de alfabetização, principalmente quando não há um respaldo que dê
garantias para a continuidade da experimentação gráfica, estes fatos nos levam
a refletir sobre o funcionamento de nosso
sistema educacional. A escola é o agente
e o transmissor cultural. A necessidade
de organizar o conhecimento, para poder
comunicá-lo, muitas vezes torna o próprio
conhecimento compartimentado, classificatório e redutor. A escola, porta voz de
uma visão do mundo, pode subliminarmente aprisionar a capacidade de a criança perceber e compreender o mundo por
si mesma: este lhe é dado, apresentado e
assinado (DERDYK, 1989, p. 104).

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
PRIMEIRA INFÂNCIA
O trabalho com música nas unidades
de educação infantil estimula áreas do cérebro não desenvolvidas por outras linguagens.
Desenvolve a sensibilidade, a capacidade de
concentração, a memória, a construção e
ampliação do vocabulário e o raciocínio lógico matemático.
O repertório musical oferecido às crianças deve ser diversificado, passando pelos
variados ritmos da cultura brasileira e das
manifestações folclóricas. Brincadeiras de
roda incentivam a expressão pelo canto e
os movimentos corporais, além de estimular
a interação, a percepção rítmica e melódica
(HOLM, 2007).
Ofertar e construir com as crianças diferentes instrumentos e objetos sonoros é de
extrema importância para o desenvolvimento
da percepção auditiva e da criatividade, possibilitando a experimentação e a exploração
para a criação de sons. Estimular a percepção dos sons do ambiente, os sons naturais
(canto dos pássaros, vozes, vento, chuva) os
produzidos por máquinas, os sons do cotidiano, do pátio, cozinha e corredores.
Outra possibilidade riquíssima são as
brincadeiras cantadas que desenvolvem o
ritmo, a musicalidade, a expressão corporal
pelo lúdico e a interação com os pares. Esta
proposta vai de encontro às duas necessidades inerentes às crianças, o brincar e o
movimentar-se.
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Explorar os movimentos corporais, vivenciar os elementos musicais como ritmo,
andamento, pulso, dentre outras habilidades
musicais, contribuem para o desenvolvimento psicomotor da criança. Atividades coletivas
contribuem para a formação da identidade,
quando se relaciona e coopera com os demais. Além de apresentar à criança valores
culturais do seu meio (HOLM, 2007).
O contato com a música deve ocorrer
de forma prática, por vivência corporal, por
movimentos, interagindo em grupo, em uma
escuta ativa, onde é possível a percepção
das melodias, o fraseado, o ritmo e a forma
da música, construindo desta forma consciência rítmica,
Quando se trabalha com a primeira infância, arte não é algo que ocorra isoladamente. Ela engloba: controle corporal, coordenação, equilíbrio, motricidade, sentir,
ver, ouvir, pensar, falar e ter segurança. E
ter confiança para que a criança possa se
movimentar e experimentar. E que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie junto.
O importante é ter um adulto por perto,
participando e não controlando (HOLM,
2007, p.12).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica e
de abordagem exploratória teve como princípio norteador um levantamento de publicações e documentos teóricos das autoras
Luciana Esmeralda Ostetto, Edith Derdyk e
Anna Marie Holm para melhor compreender
a abordagem das linguagens artísticas no
contexto da educação infantil brasileira.
Foram analisados artigos, documentários, legislações, teses, publicações e outros
trabalhos científicos que discursam e apresentam reflexões e sugestões que podem
contribuir para um aprofundamento do tema
apresentado neste artigo e desta forma melhor compreender o desenvolvimento de bebês e crianças e como a arte pode colaborar
com os aprendizados desta etapa da educação básica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa foi possível constatar a importância das linguagens artísticas para a
primeira infância, são diversas as habilidades e os aprendizados proporcionados por esta
linguagem. A necessidade do homem se manifestar artisticamente remonta à pré-história.
Desde tempos remotos da sociedade os seres humanos utilizam o desenho para de
comunicação e expressão das suas impressões sobre o mundo e como meio de transmitir
conhecimentos para as outras gerações. As linguagens artísticas desenvolvem habilidades
importantes para a reflexão, a apreciação e a produção, quando consideram que as crianças
são seres ativos, criativos e produtores de cultura.
A arte proporciona o desenvolvimento integral, englobando os aspectos intelectuais,
emocionais, sociais, perceptivos, físicos, estéticos e criativos. Favorecendo a compreensão
de si mesmo, da realidade, dos sentimentos e das emoções, percebendo as situações de
forma crítica e os elementos que as cercam.
Desenvolve a criatividade, a imaginação, abre a possibilidade de a criança compreender a cultura ao redor por meio das manifestações artísticas, proporciona momentos de
criação e ressignificação das realidades por meio da experimentação das diversas possibilidades que a arte oferece.
Estimula o desenvolvimento da oralidade, sendo amplamente desenvolvida quando há
a necessidade de falar sobre o que foi desenhado, essa contextualização entre desenho e
realidade, permite inúmeras ligações e reflexões, além da ampliação do vocabulário e intenção comunicativa.
Do raciocínio matemático, quando para garantir a semelhança com o mundo real, entram em cena, raciocínios de proporções, contagens mentais, lateralidade, simetria, ângulos.
Da escrita, ao usar lápis de cor, giz de cera, tintas, pincéis, entre outros materiais para desenhar, são estimulados os movimentos e a coordenação motora, o raciocínio, a linguagem,
além da criação de símbolos para representar o pensamento, que mais tarde constituirão a
origem do sistema letrado.
Aguça os sentidos, a arte pode ser feita com o corpo todo, envolve movimentos, envolve coordenação, estimula a percepção auditiva, visual e tátil. Além de estimular a sensibilidade da criança, aflorando emoções muitas vezes contidas, que podem ser expressadas pelas
linguagens artísticas.
Proporciona o conhecimento de si e dos outros, as atividades coletivas realizadas durante as propostas de música, pintura, dramatização são importantíssimas para o desenvolvimento da socialização, do trabalho em equipe, da percepção de si, dos seus sentimentos e
dos sentimentos dos outros.
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Descobrindo suas habilidades e limitações, melhorando a expressão, aprendendo a
conduzir a linguagem corporal e a manifestar sentimentos e pensamentos que ainda não
foram verbalizados.
Desenvolve o pensamento crítico e fomenta a reflexão quando, por exemplo, a criança
observa uma obra de arte e compartilha suas percepções e sensações. A capacidade criadora permite à criança a construção de imagens visuais das ideias que lhe são importantes,
desenvolvendo a adaptação e resolução de problemas.
Ao longo da vida, essa capacidade trará para a criança, posicionamento e resolução
diante de conflitos, pois ela terá o hábito de analisar elementos, relacioná-los, julgá-los, se
ajustar ou modificar a realidade, para que a solução seja a melhor possível, tendo a habilidade de questionar, compreender, criticar e respeitar as diferentes visões de um mesmo ponto.
A Arte na Educação Infantil é um dos principais eixos de desenvolvimento da expressão
corporal e emocional das crianças. Utilizar diversos meios, materialidades e propostas pedagógicas para proporcionar esta interação com as linguagens artísticas são de grande valor
para aprimorar as habilidades infantis e estimular o desenvolvimento da percepção sobre o
mundo, da apropriação e ressignificação da cultura construída pela sociedade ao longo do
tempo e para a aquisição de capacidades essenciais para a vida em sociedade.
Nesta perspectiva, é muito importante que a criança não seja cobrada ou influenciada
pela visão do adulto enquanto produz e expressa suas linguagens. As interferências feitas
pelo educador precisam ser permeadas pela sensibilidade, no intuito de colaborar com a
criação do educando, sem imposições ou julgamentos críticos.
O desenho é repleto de significado e sentimentos para a criança, um olhar atento do
educador garante uma contribuição à evolução do desenho, sem o risco desta se sentir desestimulada a expor sua arte.
Outro ponto fundamental é que o mundo letrado não substitui o ato de desenhar. Um
pode complementar o outro e a evolução do desenho pode permanecer em todas as fases
do ensino. O desenho é um processo em construção, assim como o aprofundamento das
habilidades de leitura e escrita continuarão em todos os ciclos escolares, também deveria o
desenho constituir um conteúdo em si, para continuidade nos anos posteriores à educação
infantil.
Arte é muito mais do que traços em um papel, é um ato riquíssimo e
complexo, e de extrema importância para a primeira infância. Que todos os
espaços destinados à educação infantil proporcionem experiências ricas e
construtivas em todos os eixos das linguagens artísticas.
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LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
RESUMO: Esta tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do acerca do tema
proposto, conhecer e compreender da oralidade a partir das vivências do uso da língua
inglesa em ambiente escolar, que procura explicitar habilidades envolvidas na interação
discursiva, na formação dos laços afetivos, convivência escolar, na produção e compreensão de textos orais. Sendo os eixos estruturantes do componente de língua inglesa
apresentados em relação a um rol de práticas de linguagem específicas, para apoiar a
contextualização dos objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos, com destaque para a concepção de linguagem como prática social, a
perspectiva dos multiletramentos, a visão de inglês como língua franca e os conceitos de
interculturalidade no processo de ensino e aprendizagem, na garantia e defesa do direito
de uma educação de qualidade para todos/as na Educação Básica.

Palavras-chave: Língua Inglesa; Ambiente Escolar; Aprendizagem; Ensino.
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INTRODUÇÃO

A

sociedade contemporânea, globalizada e tecnológica, exige cada vez mais conhecimentos especializados. A participação na vida pública requer uma melhor
capacidade de assimilar e analisar informações disponíveis em diferentes meios
de comunicação, o que exige habilidades de leitura, escrita, cálculo, compreensão de fenômenos que contextualizam social e historicamente a vida do cidadão.
Essas habilidades, muitas vezes adquiridas no processo de escolarização, ajudam os
sujeitos a atuar na sociedade com mais autonomia. As habilidades de comunicação, socialização, cooperação, espírito de equipe, atitudes empreendedoras, dentre outras, tendem a ser
cada vez mais valorizadas.
No que se refere à comunicação e às relações interpessoais, ainda no uso da língua
materna, múltiplas habilidades de letramento aliadas à curiosidade, ao prazer ou à necessidade de conhecer, compreender, descobrir, construir e reconstruir conhecimentos são recorrentes na atuação social dos indivíduos em seu cotidiano.
Partindo das especificidades dos estudantes, considerando que já possuem experiências variadas, crenças e concepções sobre inúmeros aspectos, é necessário reconhecer que
apresentam ideias mais elaboradas sobre a realidade e que suas formas de aprender, bem
como suas experiências, precisam ser consideradas e aproveitadas para a construção de
novos conhecimentos e saberes.
O currículo necessita envolver diferentes saberes, culturas, conhecimentos e relações
que existem no universo de uma rede de educação. Precisa ser fruto de uma construção
cultural que reúne diversas perspectivas e muitas significações produzidas a partir dos contextos, interesses e intenções que permeiam a diversidade dos atores e das ações que acontecem dentro e fora da escola e da sala de aula:
[...] numa primeira síntese do que efetivamente representa, o currículo significa o seguinte: é a expressão da função socializadora da escola; é um instrumento imprescindível para compreender a prática
pedagógica; está estreitamente relacionado com o conteúdo da profissionalidade dos docentes; é
um ponto em que se intercruzam componentes e decisões muito diversas (pedagógicas, políticas,
administrativas, de controle sobre o sistema escolar, de inovação pedagógica); é um ponto central de
referência para a melhoria da qualidade de ensino (PACHECO, 2005, p. 37).

O currículo não é e não deve ser compreendido como uma mera sequência linear, mas
sim como um conjunto de aprendizagens concomitantes e interconectadas. Portanto, não é
possível defini-lo antecipadamente sem levar em conta o seu desenvolvimento no cotidiano
escolar. Sendo assim, o currículo está estreitamente ligado ao dia a dia da prática pedagógica, em que se cruzam decisões de vários âmbitos,
[...] um currículo construtivo é aquele que emerge através da ação e interação dos participantes; ele
não é estabelecido antecipadamente (a não ser em termos amplos e gerais). Uma matriz, evidentemente, não tem início nem fim; ela tem fronteiras e pontos de interseção ou focos. Assim, um currículo
modelado em uma matriz também é não-linear e não-sequencial, mas limitado e cheio de focos que se
interseccionam e uma rede relacionada a significados. Quanto mais rico o currículo, mais haverá pontos de intersecção, conexões construídas, e mais profundo será o seu significado (DOLL, 1997, p. 178).

30 - Janeiro/2021 - Educar FCE

859

Revista Educar FCE - 38 ª Edição - Janeiro/2021

O “currículo é o centro da atividade educacional e assume o papel normativo de exigências acadêmicas, mas não deve estar totalmente previsível e calculado” (PACHECO, 2001,
p. 15). O professor é o sujeito principal para a elaboração e implementação de um currículo,
uma vez que tem a função de contextualizar e dar sentido aos aprendizados, tanto por meio
dos seus conhecimentos e práticas, quanto pela relação que estabelece com seus estudantes. Para tanto, os educadores precisam reconhecer o seu papel de protagonistas nesse
processo, sentindo-se motivados e tendo condições de exercê-lo,
O professor transforma o conteúdo do currículo de acordo com suas próprias concepções epistemológicas e também o elabora em conhecimento “pedagogicamente elaborado” de algum tipo e nível
de formalização enquanto a formação estritamente pedagógica lhe faça organizar e acondicionar os
conteúdos da matéria, adequando-os para os alunos (SACRISTÁN, 2000, p. 15).

Um currículo na atualidade necessita dialogar com a dinâmica e os dilemas da sociedade contemporânea, de maneira que as novas gerações possam participar ativamente da
transformação positiva tanto da sua realidade local, quanto dos desafios globais.
Apresentando e desenvolvendo temas prementes, como direitos humanos, meio ambiente, desigualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas, abusos de poder,
populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, educação
financeira, consumo e sustentabilidade, entre outros, precisam ser debatidos e enfrentados,
a fim de que façam a humanidade avançar, na construção de uma sociedade mais justa,
equitativa e inclusiva.
Os estudantes têm direito ao reconhecimento da interculturalidade e de sua historicidade nas práticas sociais, contextualizadas e reais, em respeito aos seus conhecimentos
prévios oriundos de sua história de vida, particularidades, singularidades, identificando as
representações do outro, para assim se posicionar em defesa da diversidade, da tolerância,
do respeito às pessoas e às culturas, percebendo o constante movimento de construção e
reconstrução cultural e das identidades.
Deve-se garantir o combate à misoginia, à homofobia e às violências físicas e simbólicas. As lutas por direitos civis e por equidade devem ser conhecidas e valorizadas. Os
componentes curriculares devem, assim, dar condições aos estudantes de historicizar as
questões de gênero e de identidade.
Deve-se contribuir para a convivência pacífica, a interação harmoniosa e plural entre as
diferentes religiões professadas e vividas por estudantes no país. Esse aspecto está posto
em uma educação laica e deve ter como premissa a noção do respeito às diferentes manifestações religiosas existentes, sem o favorecimento ou a desqualificação ou a perseguição
a nenhuma religião em particular.
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
Na atualidade a linguagem é compreendida como sistema semiótico, com formas de expressão cada vez mais caracterizadas pelo hibridismo em face da cultura digital e das tecnologias
de informação. Assim, textos verbais, o gesto, a
música, a imagem, o desenho, formatos, entonações, olhares, movimentos e outros se constituem
como multimodais, característica presente nas
interlocuções mediadas pelas práticas de linguagem (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Nesse sentido, os componentes curriculares que integram a área das linguagens tomam
como centro organizador do trabalho na escola
as práticas de linguagem, com vistas à ampliação
de capacidades expressivas, à compreensão de
como se estruturam as manifestações artísticas,
corporais e linguísticas e ao reconhecimento de
que as práticas de linguagem são produtos culturais que organizam e estruturam as relações humanas (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Assim, ao compreendermos a língua como
construção social, entendemos que os sentidos
advém do contexto de uso da língua, em um movimento que prevê a multiplicidade de sentidos
nas situações discursivas.
Faz-se emergente para uma aprendizagem
real e significativa, a indicação de eixos estruturantes que partem das vivências e experiências
de estudantes, com ênfase nos processos de conhecimento a partir das práticas de linguagem:
falar, escrever, vivenciar, brincar, pensar, intervir,
investigar, sentir.
Tais práticas encontram ressonância com
ações presentes nos objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento como perguntar e responder,
entrevistar, compor, participar, produzir, apreciar,
valorizar, entre outros. O ambiente de aprendizagem da língua inglesa, seja na sala de aula e
ou qualquer ambiente de aprendizagem contextualizada, real e significativa, deve ser entendida
como um momento de encontro entre os sujeitos
estudantes e sujeitos representados pelos discursos, textos, oriundos de diversas comunidades
sociolinguísticas e culturais:

Essas vivências em LI estão relacionadas aos processos de interação com
essa língua, que ocorrem dentro e fora
do ambiente escolar, permitindo que o
estudante, a partir dessas experiências,
contextualize, analise e avalie o que está
à sua volta, descobrindo a variedade de
usos possíveis dessa língua e construindo
significados. Em outras palavras, trata-se
de oferecer a esse estudante condições
para que ele possa, por meio da aprendizagem da LI e das várias outras formas de
linguagem a ela incorporadas, tomar decisões e desenvolver atitudes em relação
ao conhecimento dessa língua e do mundo que o cerca, em âmbito local e global
como sujeito participativo da aprendizagem(Currículo da Cidade: Língua Inglesa,
2019, p. 70).

E é nesse ambiente que diálogos interculturais são potencializados. Portanto, nesse espaço,
no qual eventos de letramento acontecem, a escuta atenta dos discursos/dos sujeitos, a convivência
respeitosa, o debate de ideias devem ser encorajado, na interação com discursos/textos em língua
inglesa ou falando/escrevendo em inglês para se
expressar, em práticas de linguagem que permitam
aos estudantes vivenciarem experiências significativas de uso da língua inglesa, da mesma forma que
deve ocorrer com qualquer componente curricular,
na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem
para uma educação inclusiva e equitativa.
A aprendizagem é um processo espiralado,
entendendo que o conhecimento se dá por constantes aproximações, em diferentes momentos, com os
objetos de conhecimento a serem trabalhados. Nesse movimento de sucessivas aproximações, novas
relações e articulações acontecem, possibilitando
que conteúdos sejam retomados e ressignificados.
Nesse sentido, observam-se características
do ensino e aprendizado do componente de língua
inglesa, ele deve estar centrado nos sujeitos estudantes, focados na língua em uso, sempre híbrida,
polifônica e multimodal, plurais, ou seja, admitem
uma pluralidade de ocorrências e de possibilidades
de tratamento, organização, referências, entre outras,
assegurando processos em andamento e não produtos acabados, sendo caracterizados como orientadores de ações, inclusive futuras e planejamentos.
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CURRÍCULO INTEGRADOR
Na perspectiva de um Currículo Integrador, a criança não deixa de brincar, nem se
divide em corpo e mente ao ingressar no Ensino Fundamental. Ao contrário, ela continua a
ser compreendida em sua integralidade e tendo
oportunidades de avançar em suas aprendizagens sem abandonar a infância.
O currículo do Ensino Fundamental considera a organização dos tempos, espaços e materiais que contemplem as vivências das crianças no seu cotidiano, a importância do brincar
e a integração de saberes de diferentes componentes curriculares, em permanente diálogo.
Considerando a infância como o período
do nascimento até os 12 anos incompletos considera a adolescência como a etapa entre os 12
e os 18 anos de idade. A lei define que a criança e o adolescente usufruam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e
devem ter acesso a todas as oportunidades e
condições necessárias ao seu desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social.
A Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 4º ressalta que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária.
O currículo envolve os diferentes saberes,
culturas, conhecimentos e relações que existem
no universo de uma rede de educação, a partir da compreensão cultural que reúne diversas
perspectivas e muitas significações produzidas a
partir dos contextos, interesses e intenções que
permeiam a diversidade dos atores e das ações
que acontecem dentro e fora da escola e da sala
de aula.

Também uma forma concreta de olhar
para o conhecimento e para as aprendizagens
construídas no contexto de uma organização de
formação a partir da compreensão de que diferentes concepções de currículo levam a diferentes orientações em relação ao indivíduo que se
deseja formar, à prática educativa e à própria
organização escolar.
O currículo não oferece todas as respostas, mas traz as discussões temáticas, conceituais, procedimentais e valorativas para o ambiente da escola, orientando a tomada de decisões
sobre as aprendizagens até a “[...] racionalização dos meios para obtê-las e comprovar seu
sucesso” (SACRISTÁN, 2000, p. 125).
São um conjunto de aprendizagens concomitantes e interconectadas partindo da compreensão de que está estreitamente ligado ao
dia a dia da prática pedagógica, em que se cruzam decisões de vários âmbitos, são processos
permanentes e não um produto acabado, os
professores/as são protagonistas do currículo,e
estes devem ser centrados nos estudantes.
Uma educação integral é aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões intelectual, física, social,
emocional e cultural,sua formação como sujeitos de direito e deveres. Uma abordagem pedagógica voltada a desenvolver todo o potencial
dos estudantes e prepará-los para se realizarem
como pessoas, profissionais e cidadãos comprometidos com o seu próprio bem-estar, com a
humanidade e com o planeta.
Essa concepção não se confunde com
educação de tempo integral e pode ser incorporada tanto pelas escolas de período regular de
cinco horas, quanto pelas de período ampliado
de sete horas. Nesse caso, a extensão da jornada escolar contribui, mas não é pré-requisito.
Há quatro perspectivas sobre a educação
integral, a primeira aponta para o desenvolvimento humano equilibrado, via articulação de
aspectos cognitivos, educativos, afetivos e sociais, entre outros.
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A segunda enfatiza a articulação dos componentes curriculares e o diálogo com práticas
educativas transversais, inter e transdisciplinares.
A terceira compreende a importância da articulação entre escola, comunidade e parcerias institucionais, bem como entre educação formal e não
formal para a formação do indivíduo integral.
A quarta defende a expansão qualificada
do tempo que os estudantes passam na escola
para melhoria do desempenho escolar. Isto implica avaliar o contexto atual da sociedade brasileira em tempos de globalização social, política, econômica e cultural, conciliar os interesses
dos estudantes frente a esse desafio permanente,
amparados por estratégias de ensino e de aprendizagem inovadoras, propiciar uma formação
emancipadora que valorize as ações criativas dos
estudantes frente às transformações tecnológicas
e avaliar a satisfação e o prazer pela busca de
novos conhecimentos com vistas à formação do
indivíduo autônomo do século XXI.
O conceito de equidade compreende e reconhece a diferença como característica inerente
da humanidade, ao mesmo tempo em que desnaturalizar as desigualdades, temos o direito a ser
iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e
temos o direito a ser diferentes quando a nossa
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade
de uma igualdade que reconheça as diferenças e
de uma diferença que não produza, alimente ou
reproduza as desigualdades (SANTOS, 2003, p.
56).
A ideia de educação inclusiva sustenta-se
em um movimento mundial de reconhecimento da
diversidade humana e da necessidade contemporânea de se constituir uma escola para todos,
sem barreiras, na qual a matrícula, a permanência, a aprendizagem e a garantia do processo de
escolarização sejam, realmente e sem distinções,
para todos (SANTOS, 2003).
Um currículo integrador assegura o direito à educação, garantia das condições e oportunidades necessárias para que bebês, crianças,
adolescentes, jovens e adultos tenham acesso a
uma formação indispensável para a sua realização pessoal, formação para a vida produtiva e
pleno exercício da cidadania (SANTOS, 2003).

O CURRÍCULO DE LÍNGUA INGLESA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
A produção do documento curricular de língua inglesa da prefeitura municipal de São Paulo
não significa uma ruptura frente aos documentos
anteriores, mas sim uma continuidade, ao que
a rede propõe anteriormente. Apresenta como
elementos conceituais a língua inglesa como
linguagem como prática social, perspectiva dos
multiletramentos e multimodalidade, língua franca, desterritorializada e interculturalidade.
Correspondendo às etapas da educação
básica (primeiro ao nono ano), assegura nos ciclos de alfabetização, ciclo interdisciplinar e autoral os processos de conhecimento do brincar
e investigar e intervir. Como exemplo para se
trabalhar identidade e diversidade, utiliza como
eixos curriculares as práticas de linguagem oral
(produção e escuta), práticas de análise linguística, prática de leitura de textos e dimensão intercultural,
Nesse processo, o envolvimento da equipe gestora da escola (coordenadores
pedagógicos e diretores) é muito importante, no sentido de articular professores
da mesma área, de diversas áreas; do
mesmo ciclo e dos diferentes ciclos nas
discussões curriculares e na organização
dos planejamentos com vistas a atender
melhor os estudantes daquela comunidade escolar. Essas ações desenvolvidas
nos espaços escolares, e acompanhadas
pelos supervisores, permitem uma articulação entre as diferentes escolas com as
quais ele atua e com a própria história de
construção curricular do município e os
debates nacionais (CURRÍCULO DA CIDADE: Língua Inglesa, 2019, p. 18).

No ciclo de alfabetização correspondente
do primeiro ao terceiro do ensino fundamental,
no primeiro ano, ao trabalhar os eixos práticas
de linguagem oral, produção e escuta tendo
como objetos de conhecimento o convívio social, rotinas de sala, interação discursiva, den30 - Janeiro/2021 - Educar FCE
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tre as sugestões de objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento a serem trabalhados estão:
conhecer e utilizar saudações, cumprimentando
em inglês, reconhecem elementos que marquem
a transição na rotina das atividades na aula de
inglês (agenda do dia, canções de transição,
finalização da aula, entre outros), participar de
atividades lúdicas, experimentar brincadeiras,
acompanhando as orientações do professor de
língua inglesa, perguntar e dizer o nome (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
No segundo ano do ciclo de alfabetização
ao trabalhar com o eixo práticas de leitura de
textos, tendo como objetos de conhecimento estratégias de leitura práticas de leitura/letramento,
atividades propostas pensadas em mobilizar o
repertório para antecipar os elementos da narrativa, reconhecer uma história contada por meio
de recursos multimodais e ou relato do/a professor/a são sugestões significativas e contextualizadas (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Ainda no segundo ano do ciclo de alfabetização o eixo práticas de análise linguística, tendo como objetos de conhecimento o repertório
lexical (família, animais de estimação, partes do
corpo e verbos relativos a movimentos corporais do brincar), possibilita objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ao usar expressões
para apresentar um amigo, os membros da família, animais de estimação, reconhecer instruções
indicativas de movimentos corporais (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
O currículo da cidade de São Paulo apresenta uma matriz de saberes que se compromete com o processo de escolarização fundamenta-se em princípios definidos pelas diretrizes
curriculares nacionais, éticas, políticas e estéticas.
Os princípios éticos são os de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à
dignidade da pessoa humana e de compromisso
com a promoção do bem de todos, contribuindo
para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).

Os Princípios políticos são os de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania,
de respeito ao bem comum e à preservação do
regime democrático e dos recursos ambientais,
busca da equidade no acesso à educação, saúde, trabalho, bens culturais e outros benefícios
de exigência de diversidade de tratamento para
assegurar a igualdade de direitos entre bebês,
crianças, adolescentes, jovens e adultos que
apresentam diferentes necessidades de redução
da pobreza e das desigualdades sociais e regionais.
Os Princípios estéticos são os de cultivo
da sensibilidade juntamente com o da racionalidade, enriquecimento das formas de expressão
e do exercício da criatividade, valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente
as da cultura brasileira, construção de identidades plurais e solidárias.
Como tema inspirador do currículo tratado pelo cinco P 's, que são Pessoas, Planeta,
Prosperidade, Paz, Parceria Pessoas, com finalidade de garantir que todos os seres humanos
possam realizar o seu potencial em dignidade e
igualdade, em um ambiente saudável.
O Planeta protege o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da
produção sustentáveis, bem como da gestão
sustentável dos seus recursos naturais. Prosperidade é assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e
de plena realização pessoal (CURRÍCULO DA
CIDADE, 2019).
Paz promover sociedades pacíficas, justas
e inclusivas que estão livres do medo e da violência. Parceria mobilizar os meios necessários
para implementar esta Agenda por meio de uma
parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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OS SABERES DOCENTES
Saberes sociais são um conjunto de saberes de que dispõe uma sociedade e educação
o conjunto de processos de formação e aprendizagem destinados a instruir os membros da sociedade com base nesses saberes. Assim, professor é, antes de tudo, aquele que sabe alguma
coisa e cuja função consiste em transmitir esse
saber a outros, o saber docente se compõe de
vários saberes provenientes de diferentes fontes
disciplinares, curriculares, profissionais, experienciais (SÃO PAULO, 2015).
Embora seus saberes ocupem posição
estratégica entre os saberes sociais, o corpo docente é desvalorizado em relação aos saberes
que possui e transmite, os professores conferem
um status particular aos saberes experienciais,
que constituem para eles os fundamentos da
prática e da competência profissional (SÃO PAULO, 2015).
A relação dos professores com os saberes
não se reduz a uma função de transmissão de
conhecimentos já constituídos. O saber docente é plural, formado pelo amálgama de saberes
oriundos de sua formação profissional, saberes
disciplinares, curriculares e experienciais (SÃO
PAULO, 2015).
Os saberes disciplinares são aqueles incorporados à prática docente atuante da formação (inicial e contínua) dos professores nas
diversas disciplinas oferecidas pelas universidades. Correspondem aos diversos campos do
conhecimento, dos saberes de que dispõe a sociedade, integrados sob a forma de disciplinas
(matemática, história, literatura, etc) no interior
de faculdades e de cursos distintos (SÃO PAULO, 2015).
Os saberes curriculares os professores se
apropriam, ao longo de suas carreiras, de saberes a que podemos chamar de curriculares.
Correspondem a conteúdos, discursos objetivos a partir dos quais a instituição categoriza e
apresenta os saberes sociais por ela definidos e
selecionados como modelos da cultura erudita
(SÃO PAULO, 2015).

Os saberes experienciais no exercício de
suas funções e na prática de sua profissão, os
professores desenvolvem saberes específicos
baseados no seu trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio. Incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de “habitus”
e de habilidades, de “saber fazer” e de “saber-ser” (SÃO PAULO, 2015).
Os saberes experienciais, embora originados da prática cotidiana dos professores, adquirem certa objetividade no confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos
professores.
Cotidianamente, os professores partilham
seus saberes uns com os outros através do material didático, dos “macetes”, dos modos de
fazer, etc. Também trocam informações sobre
os alunos. Os professores não rejeitam outros
saberes, como os disciplinares, mas os incorporam à sua prática, reproduzindo-os porém em
categorias de seu próprio discurso (SÃO PAULO,
2015).
Quais são, exatamente, os objetivos do
ensino? Se na indústria eles são precisos, operatórios e circunscritos no ensino eles exigem a
ação coletiva de muitas pessoas (professores,
especialistas) que agem sobre outras pessoas
(alunos), durante vários anos para obter resultados remotos e incertos que nenhum deles pode
atingir sozinho (DOLL JR, 1997).
Dificilmente os professores podem avaliar
seu próprio processo em relação ao alcance
desses objetivos. Os objetivos do ensino têm um
caráter geral e não operatório, exigindo dos professores constante adaptação às circunstâncias
particulares de seu trabalho, seja na sala de aula
com os alunos como na preparação das aulas e
avaliações (DOLL JR, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os saberes historicamente acumulados que fazem sentido para a vida dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos no século XXI e ajudam a lidar com as rápidas mudanças
e incertezas em relação ao futuro da sociedade,
É importante que os vários saberes produzidos pela humanidade ao longo dos tempos sejam entendidos como um patrimônio e, portanto, os seus estudos e conhecimentos sejam considerados um direito
de todos. Os saberes acadêmicos, científicos devem ser evidentemente estudados e compreendidos,
mas, em meio a eles, deve haver espaço também para conhecimentos oriundos de outras matrizes,
como os saberes populares conquistados pelos povos por meio da observação, da experiência da
reflexão ao longo de milênios, assim como espaço para os saberes produzidos por estudantes e professores no ambiente escolar (CURRÍCULO DA CIDADE: Língua Inglesa, 2019, p. 40).

Abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes,
jovens e adultos, reconhecem e valorizam suas ideias, opiniões e experiências de vida, além
de garantir que façam escolhas e participem ativamente das decisões tomadas na escola e
na sala de aula.
São fundamentais os valores da contemporaneidade baseados em “solidariedade, singularidade, coletividade, igualdade e liberdade”, os quais buscam eliminar todas as formas
de preconceito e discriminação, como orientação sexual, gênero, raça, etnia, deficiência e todas as formas de opressão que coíbem o acesso de bebês, crianças, adolescentes, jovens e
adultos à participação política e comunitária e a bens materiais e simbólicos. As concepções
de educação integral e educação inclusiva voltadas a promover o desenvolvimento humano
integral e a equidade.
O currículo da cidade de São Paulo organiza-se a partir dos seguintes elementos,matriz
de saberes a qual explicita os direitos de aprendizagem que devem ser garantidos a todos os
estudantes da rede municipal de ensino ao longo do Ensino Fundamental, temas Inspiradores
conectam os aprendizados dos estudantes aos temas da atualidade, ciclos de aprendizagem
definem as três fases em que se divide o ensino fundamental na rede municipal de ensino,
áreas do conhecimento, componentes curriculares agrupam os objetos de conhecimento e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eixos estruturantes organizam os objetos de
conhecimento, objetos de conhecimento indicam o que os/as professores/as precisam
ensinar a cada ciclo em cada um dos componentes curriculares, objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento definem o que cada estudante precisa aprender a cada ano e ciclo em
cada um dos componentes curriculares.
É necessário enfatizar que o currículo deve contribuir para uma postura cidadã, para as
práticas solidárias e de respeito a todos os seres vivos bem como ao meio ambiente. Os princípios fundamentais de uma sociedade democrática constituem-se como um pilar do ensino
e da aprendizagem na defesa da liberdade de dialogar, de trocar ideias e experiências, de
externar opiniões, de divulgar saberes e conhecimentos a partir da diversidade e das ideias
plurais.
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O currículo deve assim auxiliar a construção de uma sociedade mais equitativa, movida
por ideais de justiça e de oportunidades de uma vida digna e realizada para todos. Os sistemas escolares enfrentam hoje exigências, desafios e expectativas sem procedimentos. As
pessoas se interrogam cada vez mais sobre o valor do ensino e seus resultados.
Se as reformas anteriores enfatizavam programas e currículos, hoje enfatizam o desempenho docente e sua formação. Exige-se cada vez mais que os profissionais se tornem profissionais da pedagogia. Assim, ensinar é utilizar uma certa tecnologia, no sentido lato do termo.
A pedagogia corresponde à dimensão instrumental do ensino: ela é essa prática concreta, sempre situada num ambiente de trabalho, coordenando diferentes meios para produzir
resultados educativos. Portanto, o campo próprio da pedagogia são as interações concretas
entre os professores e os alunos.
Em quase todas as atividades humanas é sempre possível avaliar os resultados. No
ensino já é difícil, senão impossível especificar claramente se o produto do trabalho foi realizado.
O próprio produto do ensino é de grande intangibilidade pois diz respeito, principalmente, a 4 atributos humanos e sociais. Os professores agem sem saber ao certo se os resultados de seu trabalho foram realmente atingidos.
Contrariamente às produções industriais é muito difícil avaliar os produtos do trabalho
escolar e formular um diagnóstico preciso sobre o rendimento objetivo do trabalho docente.
Eis porque, cinquenta anos após a modernização dos sistemas de ensino, ainda se discute,
no mundo ocidental, se o nível de formação dos alunos desceu ou subiu.
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